ANEXA la Hotărârea nr. 5/28.11.2019 a C.L.C.B. IAȘI

PLAN DE MĂSURI
PENTRU ERADICAREA PESTEI PORCINE AFRICANE LA MISTRETI, ATÂT ÎN ZONELE
AFECTATE CÂT ŞI ÎN ZONELE NEAFECTATE DE PPA ÎN MEDIUL SĂLBATIC, URMARE
APARIȚIEI UNUI NOU CAZ DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN FONDUL DE VÂNĂTOARE 44
PIETROSU, OCOLUL SILVIC DOBROVĂȚ, GESTIONAR DIRECȚIA SILVICĂ IAȘI

Baza legală:
•

Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice
de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea
ce privește boala Teschen și pesta porcină africană;

•

Hotărârea CNSSU nr. 3/01.08.2018;

•

Decizia CNCB din cadrul CNSSU nr. 3/04.12.2018;

•

Ordinul ANSVSA nr. 185/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de
supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de
la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare
a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor
metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul
siguranței alimentelor;

•

Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane.;

•

HG 485/05.07.2018 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016
pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei
porcine africane;

•

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 99/2006, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind controlul pestei porcine africane, cu modificările şi completările ulterioare;

•

Ordinul ANSVSA nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine;

•

Regulamentul CE nr. 1069/2009;

•

Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri
pentru combaterea pestei porcine africane”.

Avand in vedere situaţia epidemiologică actuală, prin confirmarea unui

caz de pestă

porcină africană la un mistreţ găsit mort de pe F.V nr. 44 Pietrosu, judeţul Iași, conform B.A. nr.
17250 din 26.11.2019 emis de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti,
Începând cu data de 27.11.2019, în cadrul CLCB Iași, se aprobă următorul plan de măsuri :
În conformitate cu Planul suplimentar de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane la
mistreți, aprobat prin Hotărârea nr. 3 a CNSSU/ 01.08.2018 se stabilește ZONA AFECTATĂ, cu o rază
de 13 km2 de la locul cazului confirmat, compusă din : Zona infectată și zona tampon, astfel :
A. Zona infectată în conformitate cu Art 16. din Directiva CE 60/2002 si Ord. ANSVSA 185/2018,
este delimitata de un cerc cu raza de 8 km (cca 200km2 ) din locul in care s-a gasit mistrețul mort si
care au fost diagnosticati ca fiind pozitivi la PPA.
Acest areal cuprinde următoarele Fonduri de vânătoare: FV 42 Poieni, FV 43 Schitu Duca ,
FV 44 Pietrosu, FV 45 Pocreaca, FV 51 Grajduri.
Localităţile incluse în zona infectată sunt: Poieni, Curagau, Schitu Duca, Blaga, Dumitrestii
Galatii., Slobozia, Poiana, Pocreaca, Dobrovat,Poiana cu Cetate, Slobozia.
B. Zona tampon de 5 km în jurul zonei infectate include următoarele Fonduri de vânătoare : FV 30
Prisacani, FV 40 Mogosesti , FV 41 Bârnova, FV 47 Bunesti ,FV 48 Crasnita,
Localitatile incluse in zona tampon sunt: Coropceni, Deleni, Tufestii de Sus, Bodesti, Borosesti,
Lunca Rates, Valea Satului, Padureni, Curaturi, Picioru Lupului, Ciurea, Todirel, Barnova, Cercu,
Pietraria, Paun, Goruni, Chicerea, Osoi, Stanca, Comarna, Costuleni, Hilita, Covasna, Satu Nou.

Planul de măsuri se aplică in funcţie de evoluţia bolii, respectiv se poate modifica în funcţie de
necesitaţile identificate pe parcursul implementării masurilor.
I.

Măsuri în zona afectată :

În fondurile de vânătoare din zonă afectată , se dispun spre aplicare următoarele măsuri:
În zona afectată se recoltează integral mistreţii prin metode de vânătoare care nu dislocă
efectivul, respectiv prin pîndă şi dibuit, în termen de 60 de zile de la confirmarea virusului în zona
afectată.
În ariile naturale protejate, în care vânătoarea este interzisă, se aplică măsurile de zonare,
vânare și neutralizare conform prevederilor art. 11, din Planul suplimentar de măsuri pentru combaterea
Pestei Porcine Africane la mistreți, aprobat prin Hotărârea nr. 3 a CNSSU/ 01.08.2018, acordându- se
derogările prevăzute de lgea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 14, din Planul suplimentar de măsuri pentru combaterea Pestei
Porcine Africane la mistreți, aprobat prin Hotărârea nr. 3 a CNSSU/ 01.08.2018 , în zona de frontieră cu

Republica Moldova, se va acționa pentru uciderea prin împușcare a porcilor mistreți și a prădătorilor
specifici, cu echipe mixte formate din vânători autorizati, personal silvic, cu sprijinul personalului M.A.I,
până la linia frontierei de stat, conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunde (dupa caz):AJVPS IAȘI, Direcția Silvică Iași, AV Zimbru Iași, Garda Forestieră
Iași, , Garda de Mediu Iași, IPJ Iași, ITPF Iași.
Termen: Imediat.
Mistreţii vor fi transportaţi în condiţii de biosecuritate la centrele de colectare, spaţii frigorifice şi
altele asemenea, destinate păstrării carcaselor de mistreţi în condiţii igienice şi de refrigerare, pana la
primirea buletinelor de analiza pentru PPA/PPC/trichineloză. Se prelevează probe în proporție de 100%
de către vânători, de catre gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiţi sau după caz de medici
veterinari. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinaţia carcaselor conform
prevederilor art. 15 alin. 2, lit. c din Norma sanitară veterinară privind controlul pestei porcine africane,
aprobată prin ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind controlul pestei porcine africane, cu modificările şi completările ulterioare:
- în cazul în care acest examen se dovedeşte a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru
consumul propriu al vânătorului. Părţile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub
control oficial.
- în cazul unei carcase pozitive, carcasa, impreuna cu toate carcasele contaminate, aflate în
monentul respectiv în acelasi spatiu de pastrare, se confiscă și se neutralizează prin îngropare sau prin
ardere in-situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară, în gropile de incinerare / îngropare
executate de catre gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.
-în cadrul supravegherii pasive se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și
vor fi testați pentru PPA, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi de asemenea
testate. Testarea se face virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină
clasică. Probele care trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon) și ser.
- se va realiza administrarea de hrana la locurile de hranire a mistretilor doar pentru momire;
- se vor efectua inspectii / patrulari zilnice de catre gestionarii fondurilor cinegetice pentru
depistarea de porci mistreti morti / bolnavi ;
- se vor colecta mistretii gasiti morti la punctele de colectare prestabilite ;
- se vor anunta medicii veterinari oficiali de la CSVSAO teritoriale despre cazurile de mistreși
găsiți morți ;
- recoltarea probelor de la mistretii impuscati sau gasiti morti se va face de catre medicul
veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice, in conditii de
biosecuritate severe.
Răspunde (dupa caz) : AJVPS IAȘI, Direcția Silvică Iași, , AV Zimbru Iași, AVPS ,
Garda Forestieră Iași, DSVSA Iași prin medicii veterinari oficiali.

În zona afectată se executa o groapă/gropi pentru incinerarea / îngroparea de către gestionarul
fondului de vânătoare, se recoltează probe de la mistreţi, iar cei diagnosticati pozitivi sau care au fost
contaminati, se incinerează prin ardere in situ / îngroapă,

sub supraveghere oficială sanitară

veterinară, conform prevederilor art. 15, alin. (2) literele c) si d) din Ord. Preşedintelui ANSVSA nr.
99/2006.
Răspunde(dupa caz): AJVPS IAȘI, Direcția Silvică Iași, AV Zimbru Iași, AVPS , Garda
Forestieră Iași, DSVSA Iași prin medicii veterinari oficiali.
Amplasamentul gropilor se stabileşte de catre DSVSA, după consultarea prealabilă a DSP, prin
structurile subordonate ale Administraţiei Nationale Apele Romane, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului
si a autorităţii administraţiei publice locale pe a carei rază teritorială a fost identificat cazul.
Mijloacele de transport pentru mistreții morți și cei cu rezultat de laborator pozitiv la PPA, vor fi
puse la dispoziție de gestionarii fondurilor cinegetice, cadavrele/carcasele vor fi ambalate în saci de
polietilena care vor fi ingropați/incinerați odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace
etanșe; dupa utilizare, mijloacele de transport vor fi curatate

fizic la locul de incinerare si vor fi

dezinfectate corespunzător (utilizand dezinfectante active si aprobate fata de virusul PPA). pentru a
preveni raspândirea virusului;
În termenul stabilit de CNSSU se vânează integral prădătorii, prevăzuti in Anexa 1 si Anexa 2
din Legea vânătorii nr. 407/2006.
Răspunde: AJVPS IAȘI, Direcția Silvică Iași, AV Zimbru Iași , Garda Forestieră Iași
La intrarile si iesirile din zonele infectate şi din gospodăriile populaţiei care dețin porcine se vor
instala dezinfectoare individuale, în termen de maxim 5 zile de la adoptarea prezentului plan de măsuri.
Răspunde: ULS teritorială.
Substanțele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de către autoritățile
publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul consiliilor județene, din fonduri cu
destinație specială pentru PPA.
Răspunde: ULS teritorială , Consiliul Județean.
Aducerea la cunostinta asociatiilor de proprietari si utilizatorilor de terenuri agricole cu privire la
necesitatea verificarii si notificarii existentei eventualelor cadavre de animale, inainte de inceperea
recoltarii culturilor agricole.
Plantele afectate de mistreţi şi consumate parţial nu vor fi dislocate din zona de cultură şi vor fi
neutralizate la faţa locului de către fiecare proprietar/utilizator.
Înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate şi neutralizate la faţa
locului de către proprietar/utilizator.

Toate maşinile agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlale şi deplasarea acestora dintro zonă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.
Răspund: ULS, DADR (DAJ) Iași
Se interzice circulaţia animalelor domestice de orice fel (ovine, caprine, bovine, porcine,
cabaline, etc) prin incinta pădurilor, inclusiv transhumanţa;
Răspund (dupa caz): – DSVSA Iași + IPJ Iași + IJJ Iași, Direcția Silvică Iași;
Se interzice accesul, din orice motive, a persoanelor neautorizate în aceste păduri.
Răspund: Ocoalele sivice de stat si private + IPJ Iași + IJJ Iași (dupa caz):
Prin excepție intrarea şi ieşirea ȋn/ din pădure a persoanelor fizice şi juridice care exploataează
sau

transportă masă lemnoasă precum şi a utilajelor de exploatare şi mijlocelor de transport lemn,

se va face numai prin puncte stabilite de ocoalele silvice (comunicate DSVSA) ȋn care reprezentanţii
desemnaţi ȋmpreună cu cei ai gestionarilor fondurilor de vânătoare, vor lua măsurile de dezinfecție;
Răspund: Garda Forestieră Iași + Ocoalele Silvice de stat si private + ULS teritorială;
In cadrul exploatatiilor forestiere organizate in zona afectata, se interzice cu desavarsire
accesul atelajelor hipo si a persoanelor in scopul procurarii de lemne de foc. Masa lemnoasa se
livreaza numai din depozite. Toate utilajele si echipamentele mecanice , personalul si mijloacele auto
care parasesc padurea din zona afectata vor fi dezinfectate riguros cu solutie Virkons 1% , toate
cheltuielile financiare care tin de aceasta activitate fiind suportate din bugetul Directiei Silvice Iași.
Raspund : Garda Forestiera Iași si Directia Silvica Iași;

Se vor efectua inspecţii/patrulări zilnice pentru depistarea de porci mistreţi morţi/ bolnavi de
către personalul propriu al fondurilor de vânătoare supuse restricţiilor;
Răspund (dupa caz): AJVPS IAȘI, Direcția Silvică Iași, , AV Zimbru Iași, , Garda Forestieră Iași

Respectarea restricţiilor impuse populaţiei se va monitoriza si de catre de către IPJ Iași prin
posturile de politie din zonele supuse restrictiilor.
Vânătoarea organizată în zonele afectate și în afara lor se realizează cu vânători autorizați,
personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal , care vor fi instruite în
acest sens de personalul abilitat.
I.

Măsuri aplicate exploataţiilor de porci domestici din zona infectată de ( raza de 8 km)

Exploatațiile de porci din zona definită ca infectată sunt puse sub supraveghere oficială , se aplică
măsuri de restricționare a mișcării animalelor astfel :

–

să deţină numai porcine identificate,

respectiv să solicite medicului veterinar

identificarea porcilor;
–

să anunţe medicului veterinar de liberă practică orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate

la specia porcină;
–

achiziționarea de carne și produse din carne doar din unități autorizate / înregistrate

sanitar veterinar – nu din tăieri clandestine;
–

să nu administreze în hrana porcilor resturi alimentare de origine animală;

–

interzicerea creșterii porcilor în stare de libertate, pe păşune, în păduri sau pe gropile de

gunoi ale localităților;
-

toţi porcii din exploataţie să fie ţinuţi în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolaţi

de porcii sălbatici , care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact
cu porcii din exploataţie;
-

nici un porc să nu intre sau să iasă din exploataţie fără aprobarea autorităţii competente,

ţinînd seama de situaţia epidemiologică;
-

să efectueza un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile,

acesta fiind actualizat de proprietar prin declararea creşterii sau descreşterii efectivului prin: fătare,
moarte, sacrificare, orice alte mişcări fiind interzise, fără aprobarea DSVSA Iași
-

Informațiile conținute în recensământ se prezintă la cerere și se pot verifica la fiecare

inspecție. Cu toate acestea, în ceea ce privește exploatațiile în aer liber, primul recensământ se poate
efectua pe baza unei estimări;

Răspunde (dupa caz ): DSVSA Iași prin medicii veterinari oficiali ai CSVSAO, Medicii
Veterinari de liberă practică, ULS teritorială.
Se vor asigura mijloace corespunzătoare de dezinfecție și dacă este necesar, de dezinsecție la
intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației înseși.
Răspunde: ULS teritorială, Proprietarii exploataţiilor.
Luarea măsurilor de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor şi încălţămintelor cu care sau efectuat deplasări în fondurile de vânătoare) aplicate de către toate persoanele care intră în contact
cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane
Răspund: Gestionarii Fondului de Vânatoare.
Toți porcii morți, sau bolnavi să fie notificaţi medicului veterinar pentru a fi supuși unui test de
depistare a pestei porcine africane;

Nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort și nici un material sau echipament
care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatație de
porcine;
III.

Măsuri luate în zonele neafectate de PPA în mediul silvatic.

În termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului plan de masuri, în toate Fondurile de
vânătoare din zona neafectată, se va realiza reducerea efectivului de mistreţi, prin recoltarea cotei de
vânătoare stabilită prin Ordinul MAP nr.673 din 13.05.2019, in funcţie de nivelul optim aprobat prin acte
normative, situat sub valoarea de 0.5 exemplare/km pătrat, conf. prevederilor Directivei nr. 60/2002;
Fiecărui mistreţ împuşcat i se aplică

un număr de identificare crotalie, sigiliu de către

gestionarul fondului de vânătoare .Se înregistrează coordonatele geografice unde s-a împuşcat
mistreţul şi se va complete formularul chestionar mistreţ;
Carcasele mistreţilor împuşcaţi sunt ambalate în saci de plastic închişi cât mai ermetic astfel să
prevină scurgerea de lichide şi sunt transportate la centrele de colectare, spaţii frigorifice şi altele de
asemenea destinate păstrării carcaselor de mistreţi;
Toţi mistreţii vânaţi vor fi depozitaţi integral în spaţii frig de către gestionarul fondului de
vânătoare până la sosirea rezultatelor de laborator în direcţia PPA/PPC/trichineloză, fiind interzisă
depozitarea acestora în spaţii frig din exploataţii nonprofesionale şi/sau comerciale de porcine;
Eviscerarea şi jupuirea se vor efectua în spaţii amenajate la nivelul centrelor de colectare,
spaţiilor frigorifice şi altor asemenea facilităţi de păstrare sau la nivelul locurilor special amenajate şi
echipate cu containere pentru colectarea şi păstrarea masei gastrointestinale, în vedere predării lor
către unități de neutralizare.Ecarisarea poate fi efectuată și prin metode alternative, în funcție de
condițiile locale, conform prevederilor din Regulamentul CE nr. 1069/2009.
În cadrul supravegherii active se prelevează probe de la toți mistreții vînați, testarea se face
virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie
recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon) și ser.
În cadrul supravegherii pasive se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și
vor fi testați pentru PPA, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi de asemenea
testate.
Recoltarea probelor de la mistretii impuscati sau gasiti morti se face de catre medicul veterinar
oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor de vanatoare, pe baza acestora se
decide destinatia carcaselor, imediat dupa obtinerea rezultatului probelor;
Vânătorile organizate indiferent de zonă se realizează cu vânători autorizati, personal silvic,
personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de
personalul abilitat;

Se vor efectua inspecții/patrulări cel puțin la un interval de trei zile de căte gestionarii fondurilor
de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi.
În timpul inspecțiilor / patrulărilor / după manipularea cadavrelor de mistreți în toate fondurile de
vânătoare de pe raza județului se vor respecta măsuri minime de biosecuritate : schimbarea hainelor și
încălțămintelor cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare, dezinfecția locului unde s-a
manipulat vânatul, ambalarea cadavrelor de mistreți în ambalaje (saci) de plastic de unică folosință,
neutralizarea cadavrelor de mistreți, dezinfecția mijloacelor de transport utilizate pentru colectare /
transport.
Pe fondurile cinegetice în zonele de frontieră cu R. Moldova se va acţiona pentru
uciderea prin împuşcare a porcilor mistreţi şi a prădătorilor specifici, cu echipe mixte formate
din vânători autorizaţi, personal silvic, pînă la limita frontierei de stat, cu sprijinul personalului
Poliției de Frontieră, conform prevederilor legale;
Se va completa OBLIGATORIU formularul anexa 2 pentru fiecare porc mistreț găsit mort și
aceste formulare se vor preda la DSVSA Iași împreună cu cererea de analiză.
Răspunde : Gestionarii fondurilor de vânătoare , Garda Forestieră Iași, DSVSA Iași

În exploataţii comerciale (ferme) pentru creşterea porcilor:

-

respectarea regimului de biosecuritate a unităţilor conf. ordinului ANSVSA 20/195/2018

(împrejmuirea corectă, dezinfector rutier şi pietonal, vestiar filtru, echipament de protecţie obligatoriu);
-

respectarea condițiilor privind angajarea personalului muncitor şi circulaţia persoanelor în

fermă (angajaţi permanenţi cu carnete de sănătate, vizate la zi, fără a creşte porci la domiciliu sau în
altă locaţie, fără a intra în contact cu alţi porci sau porci mistreţi, accesul vizitatorilor se va face dacă
este cazul, numai cu respectarea regimului de filtru);
-

controlul circulaţiei vehiculelor, furajelor, produselor şi altor obiecte în şi din fermele de

-

controlul introducerii de efective noi de animale în aceste ferme şi respectarea perioadei

porci ;
de aşteptare pentru animalele noi introduse ;
- efectuarea periodică a lucrărilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare ;
- asigurarea inspecției zilnice a efectivelor de animale de către medicul veterinar prin examene
clinice și necropsii, în vederea depistării la timp a primelor suspiciuni de boală;
-registru cu evidența persoanelor care au vizitat exploatația.
Raspunde: Administratorii fermelor, medicul veterinar de liberă practică care asigura
asistența in unitate.

În sectorul gospodăriei populaţiei ( porc domestic ) se va urmări :

-

limitarea circulatiei animalelor şi interdicţia scoaterii porcilor din gospodării și/sau

creşterea si lăsarea liberă a acestora în localităţi, comercializarea acestora prin intermediul târgurilor de
animale, aglomerări de animale,
-

etc;

evitarea contactului porcilor din gospodării cu animalele şi păsările sălbatice sau cele

migratoare care pot fi purtătoare de virus ;
-

nu se intră în adăposturile în care sunt crescuți porcii cu încălțăminte și haine care au

fost purtate pe stradă –este recomandat chiar ca pentru dezinfecția la intrarea în adăpost să puneți o
tăviță cu paie îmbibate cu soluție slabă de sodă caustică;
-

porcii se cresc doar în spații îngrădite , fără posibilitatea de a veni în contact cu porci

străini de curtea respectivă , cu porci mistreți sau cu proprietari străini ce dețin la rândul lor porci
domestici;
-

nu se hrănesc animalele cu resturi alimentare dacă există vânători în familie care aduc

carne de mistreț , sub nici o formă nu se dau porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de
carne;
-

nu se scot din exploatație scroafele sau vierii , în scopul montei cu animale din altă

exploatație;
-

se interzice achiziționarea de purcei din locuri necunoscute , fără a fi identificați cu

crotalie și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică
împuternicit;
-

nu se folosește în hrana animalelor iarba culeasă de pe câmp , pentru că ar putea fi

contaminată de contactul cu porci mistreți bolnavi;
-

vânzarea si cumpărarea porcilor pentru creştere şi îngrășare să se facă numai cu

documente sanitare veterinare(certificate sanitar veterinar de sănătate, formular de mişcare ), porcinele
să fie identificate şi înregistrate în BND,direct de la proprietar, evitându-se tîrgurile şi aglomerările de
animale;
-

sprijinirea medicilor veterinari în campanile de identificare a animalelor în prevenirea

refuzurilor de identificare a animalelor în sectorul gospodăriei populaţiei, luarea unor măsuri şi prin
Consiliile locale faţă de proprietarii care refuză aceasta acţiune.
Răspunde: Proprietarii de animale, Primarii şi
/comune.

Consiliile Locale din municipii/ orase

IV. Stabilirea modului în care se execută supravegherea clinică in zona infectata
Rezultatul inspectiilor clinice şi patrulărilor în fondurile de vânătoare, se vor raporta zilnic de
către reprezentanţii legali ai fondurilor de vânătoare supuse restricţiilor prin fax (0232277305) sau email (office-iasi@ansvsa.ro ) la DSVSA Iași, la începutul fiecărei zile (pana la ora 1030) pentru ziua
precedentă.

Suinele domestice din zona de infectată sunt supuse supravegherii clinice de către echipe din
cadrul DSVSA Iași, CSVSAO şi/ sau medici veterinari de liberă practică concesionari.
V. Stabilirea resurselor de personal, echipamente/materiale necesare prevenirii bolii :

Personalul care este implicat în controlul bolii se asigură din următoarele surse:
Dupa caz: DSVSA Iași, Gestionarii Fondurilor de Vanatoare, Unitati Locale de Sprijin, Consiliul
Judeţean Iași, I.P.J. Iași,Garda de Mediu Iași, APM Iași, DSP Iași,

IJJ Iași, MApN, Medicii Veterinari

de liberă practică Imputerniciți
Echipamentele/materialele necesare intervenţiei în focarele de boală sunt următoarele:
echipament protecţie (salopete, cizme, mănuşi, măşti, ochelari), detergenţi, dezinfectante, pompe
aplicatoare, soluţii spălare şi dezinfecţie, saci plastic, folii plastic, mijloace de transport, încărcătoare
auto, remorci, pungi/vacuete pentru recoltare probe, lăzi izoterme etc.
Răspunde: după caz : DSVSA Iași, Gestionarii Fondurilor de Vanatoare, Unitati Locale de
Sprijin, Consiliul Judeţean Iași.
VI. Stabilirea responsabilului cu activităţile de control

Se stabileşte ca responsabil pentru combaterea focarului dl. Director executiv al DSVSA Iași Dr.
CIOBANU GABRIEL – coordonator tel:0769067205 , Director executiv Adj.- Dr. Gaboran Ioan Vasile
tel:0769067216, Şef Serviciu Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală - Dr. Opriș Petru
tel:0741737710, Consilier Serviciu Control Oficial Sănătate Animală - responsabil PPA-PPC – Negru
Elena, tel:0769067325, Consilier Serviciu Control Oficial Sănătate Animală Dr. Doboș Oana Elena, sau
orice altă persoană delegată din partea DSVSA Iași.
VII. Stabilirea persoanei/echipei care desfăşoară investigaţia epidemiologică
Investigaţia epidemiologică este efectuată de echipa din cadrul DSVSA Iași: Dr. Opriș
Petru, Dr. Negru Elena, Dr. Doboș Oana Elena, medicii veterinari din cadrul Circumscripţiilor
Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale (CSVSAO) sau orice altă persoană
delegată din partea DSVSA Iași.
VIII.

Alte măsuri dispuse:

Se vor întreprinde campanii de informare, atât a vânătorilor, cât şi a crescătorilor de suine cu
privire la : evoluţia pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restricţiile
impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate, alte măsuri de prevenire a răspândirii şi
combatere a bolii.

Unitatea Locală de Sprijin a UAT afectate va incepe o campanie de informare a proprietarilor de
porci cu privire la zona afectata stabilita si va recomanda reducerea densităţii populaţiei de porci
domestici din zona infectată si necesitatea respectarii de catre crescătorii de suine in ceea ce priveste
prevederile ORDINULUI nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile
de biosecuritate în exploataţiile de suine.
Reducerea numărului de porci domestici se va face prin sacrificarea pentru consum propriu a
acestora de către proprietari, cu anunţarea medicului veterinar anterior sacrificării pentru examinarea
antemortem şi/sau recoltarea postmortem de probe în direcţia pestei porcine africane.
Fiecare Unitate Locală de Sprijin (UAT) din jud Iași atat din zonele afectate de restricii cat si cele
din zona fara restrictii va întreprinde de urgenţă următoarele:
1. va informa proprietarii de porcine din zona infectată despre faptul că neanunţarea
medicului veterinar de liberă practică împuternicit despre îmbolnăvirea, moartea
porcinelor din exploataţia proprie, abandonarea cadavrelor de porcine, produselor,
subproduselor rezultate din sacrificarea acestora în locuri neautorizate, vânzarea cărnii
sau produselor provenite de la animale bolnave, constituie infracţiune şi se pedepseşte
conform art. 355/358 Cod Penal cu închisoare sau cu amendă;
2. interzicerea organizării de târguri de animale, aglomerări de animale, expoziţii sau orice
alte evenimente care implică mișcarea si aglomerarea

animalelor, în special a

porcinelor;
3. Actualizarea listei cu personalul (15-25 persoane) nominalizat pentru intervenția în
teren în caz de boli majore; actualizarea stocurilor de materiale, echipamente și utilaje
necesare intervenției în teren în caz de boli majore (ex: salopete, cizme, lopeti, găleti,
saci, mături, remorcă, încărcător - buldoexcavator, generator curent, etc.);
IX. Data până la care se aplică planul de măsuri:
Perimetrele zonei infectate, zonei tampon , cât şi planul de măsuri se pot modifica / completa în
funcţie de evolutia bolii, de situaţia epidemiologică, ori de câte ori se consideră necesar.
Grupul de experţi constituit prin decizia Prefectului judeţului Iași poate face propuneri ori de câte
ori consideră necesar, pentru a creşte eficienţa monitorizării prevenirii şi combaterii bolii, în funcţie de
evoluţia acesteia şi de situatia epidemiologică.

