
Stimati cetateni,

             Ca urmare a confirmarii unui focar de pesta porcina africana (PPA) la porci domestici din localitatea Valea Nandrului va informam cu privire la urmatoarele
obligatii care va revin pentru a putea preveni raspandirea bolii:

toate porcinele din localitate se vor tine inchise in curte, fara acces la pasunat si balti, pentru a impiedica venirea in contact a porcinelor domestice cu cele salbati-
ce si pentru a limita raspandirea bolii;
toate cazurile de imbolnaviresau moarte la porcinele din curtea proprie, vor fi anuntate fara intarziere, medicului veterinar de libera practica imputernicit;
vehiculele utilizate la exploatarea padurilor, precum si vehicolele agricoleutilizate in zonele afectate vor fi dezinfectate de catre personalul instruit pentru preveni-
rea raspandirii virusului;
nici o alta specie de animal domestic nu poate patrunde in exploatatie, nici nu poate iesi din aceasta fara autoritatii competente;
toate cazurile in care cadavrele de porcine sunt descoperite in locuri publice, se anunta fara intarziere, medicului veterinar de libera practica imputernicit;
pana la clarificarea situatiei sub aspect epidemiologic se interzic organizarea pe teritoriul localitatii piese targuri sau expozitii de pasari si animale.
toate indicatiile medicului veterinar de libera practica imputernicit se respecta neconditionat;
nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă, în pădure sau în zonele agricole înveciate cu mediul silvatic;
evitați să intrați timp de 48 de ore în adăposturile destinate creșterii porcilor, după ce ați desfășurat activități specifice vânătorii;
este recomandat ca pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu burete sau paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică sau cu un biocid
recomandat de un medic veterinar;
creşteţi porcii doar în spaţii închise, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci din alte exploatații, cu porci mistreţi sau cu proprietari care deţin porci
domestici;
este interzisă creșterea porcilor domestici în cadrul stânelor de ovine din cauza riscului crescut de contaminare de la porcii mistreți infectați;
nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mis-
treţ, sub nici o formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă
practică împuternicit;
vânătorii şi responsabilii fondurilor de vânătoare trebuie să anunţe DSVSA despre orice situaţie în care au depistat porci mistreţi morţi;
precizam ca pentru această boală nu există vaccin, singura metodă de protejare a sănătăţii animalelor este respectarea condiţiilor de biosecuritate;

  TOTI CETATENII din aceasta localitate sunt obligati sa respecte masurile indicate mai sus. Nerespectarea acestor obligatii reprezinta incalcari ale legii ce se sanc-
tioneaza conform H.G. 984 / 2005.


