ANIJŢ PUBLIC

Dragi Săcătăzeni i Beregsani, prin prezentul anunţ vă informăm că în data de 11.08.2021
a fost confirmată prezenţa virusului pestei porcine africane la 2 capete suine (scroafe) în
localitatea Iernic, jud. Timi. Drept urmare vă aducem la cunoştinţă măsurile de prevenire a
răspândirii virusului:
Măsuri pentru protejarea sănătăţii animalelor pe care Ie deţineti:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nu achiziţionaţi i nu vindeţi animale neidentificate, fără documente de micare, fără
certificat sanitar-veterinar pentru porcine, respectiv pentru animale destinate
abatorizärii, eliberat de medicul veterinar;
Nu scoateţi/introduceţi scroafe/vieri dinĺîn exploataţie în vederea efectuării montei;
Nu sacrificaţi porci aflaţi în gospodăriile populaţiei aflate în zona de supraveghere si
protecţie fără avizul medicului veterinar;
Anunţaţi orice caz suspect (animal mort sau cu semne clinice) medicului veterinar;
Folosiţi echipamente de protecţie (salopetă, cizme de cauciuc) numai în adăpostul
animalelor/porcilor;
Utilizaţi dezinfectanţi pentru încălţămintea folosită, Ja intrarea •i ieirea din
adăpostul animalelor/porcilor; în acest seus se vor amenaja dezinfectoare pietonale
la intrarea în adăpost;
Nu hrăniţi porcii cu resturi alimentare de la bucătărie (lături-resturi de la carne
produse din carne de porc/mistreţ, în special nepreparate termic);
Evitaţi intrarea în adăpostul porcilor, timp de 48 de ore, în cazul în care participaţi
Ja activităţi de vânătoare;
Evitaţi contactul direct sau indirect cu mistreţii!mediul silvatic;
Evitaţi accesul persoanelor străine, nejustificat, în adăpostul animalelor;
Nu folosiţi în hrana porcitor nutreţurile vegetale numai după minim 30 de zile de la
recoltarea acestora;
Folosiţi paiele, ca aternut, după minim 90 de zile de la recoltarea acestora;
Igienizaţi şi dezinfectaţi fiecare echipament pe care îl folosiţi.

Zone de protecţie i supraveghere după cum urmează:
Zona de protectie (0-3 Km):
-

fernic, Ohaba Lungă i Topla.

Zona de supraveghere (3-10 Km):
-

Dobreti, Lăpunic, Bara, Rădmăneti, Ohaba Română, Dubeti, Bunea Mare, Pădurani,
Povergina, Remetea Lungă, Răchíta, Mănătiur, Leucueti, Jupani, Susani, Bethausen,
Cutina i Cladova.

