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Intrucat in data de 29.01.2017 in urma examenelor de laborator efectuate la 2
cadavre de gasca provenite dintr-o exploatatie nonprofesionala situata in municipiul
Bacau, am fost informati de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti (IDSA) prin BA nr.10334 din 29.01.2017 despre confirmarea de influenta
aviara; pentru a limita raspandirea bolii, până la noi dispoziţii, se ordona urmatoarele:
- toate păsările din localitate se vor tine inchise in perimetrul exploataţiei, fără acces
la lacuri şi bălţi;
- păsările se menţin în adăposturi închise sau, cel puţin, sub soproane îngradite,
pentru a impiedica venirea În contact a păsărilor domestice cu cele sălbatice;
- separarea in cadrul gospodariei a ratelor si gastelor de alte pasari domestice;
- se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de
suprafata accesibile pasarilor salbatice;
- se interzice regruparea păsărilor domestice şi a altor păsări ţinute În captivitate cu
ocazia târgurilor, pieţelor, expoziţiilor sau a altor reuniuni;
- prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale
de companie;
- toate cazurile de imbolnavire sau moarte la păsările din orice specie sau mamifere,
din curtea proprie, vor fi anuntate, fara intarziere, medicului veterinar de libera practica
imputernicit;
- toate cazurile de îmbolnăvire la om, cu manifestări respiratorii se anunţă medicului
de familie, având în vedere că boala se poate transmite la om;
- toate cadavrele de păsări şi mamifere, descoperite in locuri publice, se anunţă, fara
intarziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA Bacau, telefon
0234586233; fax 0234586372; e-rnaill office-bacau@ansvsa.ro
- se interzice organizarea pe teritoriul locahtătţl de pieţe, târguri sau expoziţii de
păsări şi animale,până la clarificarea situaţiei epidemiologice din zona de supraveghere;

-.
- toate indicatiile medicului de familie şi ale medicului veterinar de liberă practică
împuternicit se respectă necondiţionat;
- În regim de. urgenţă prin toate mijloacele de comunicare accesibile, toţi deţinătorii
de păsări vor fi informati despre măsurile impuse precum şi despre obligativitatea
notificării medicului veterinar de liberă practică concesionar şi DSVSA judeţean asupra
oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate şi morbiditate manifestate la păsările
aflate În proprietate.

Nerespectarea prevederilor acestei dispozitii reprezinta încălcari ale legii. Aceste
încalcari pot fi sancţionate În conformitate cu prevederile legale.
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Dr. Laura Chirila

Consilier
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Decizie de informare a cetăţenilor cu privire la măsurile instituite În Influenţa Aviară

Stimaţi cetăţeni,
Având in vedere confirmarea INFLUENTEI A VIARE inalt patogenă pe teritoriul localităţii
Bacau, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din Judeţul Bacau a
aplicat măsuri de control În conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 94/200S/CE
transpusă În legislaţia naţională prin Ordinul Preşedintelui A. N. S. V.A. nr. 54/2007.
Pentru a limita răspândirea bolii, până la noi dispozitii, se ordona următoarele:
toate păsările din localitate se vor tine incnise in perimetrul exploataţiei, fără acces la lacuri şi
bălţi;
- păsările se mentin În adăposturi Închise sau, cel puţin, sub soproane Îngradite, pentru a
impiedica venirea În contact a păsărilor domestice cu cele sălbatice;
- toate cazurile de imbolnavire sau moarte la păsările din orice specie sau mamifere, din
curtea proprie, vor fi anunta te, fara intarziere, medicului veterinar de libera practica
imputernicit;
- toate cazurile de Îmbolnăvire la om, cu manifestări respiratorii
familie, având În vedere că boala se poate transmite la om;

se anunţă medicului

de

- toate cadavrele de păsări şi mamifere, descoperite in locuri publice, se anunţă, fără
Întârziere, medicului veterinar de liberă practică Împuternicit sau DSVSA Bacau, telefon
0234586233; fax 0234586372; e-maill office-bacau@ansvsa.ro
- se interzice organizarea pe teritoriul localităţii de pieţe, târguri sau expoziţii de păsări şi
animale, până la stingerea bolii,
- toate indicatiile medicului uman de familie şi ale medicului
Împuternicit se respectă necondiţionat;

veterinar de liberă practică

Toţi cetăţenii din această localitate sunt obligaţi să respecte măsurile indicate În
prezenta decizie, pentru a Împiedica răspândirea
bolii şi pentru propria sănătate.
Nerespectarea prevederilor acestei dispozitii reprezinta Încălcari ale legii. Aceste încelceri pot
fi senctionete În conformitate cu amenzi până la 3 600 lei.
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