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A N E X A Nr. 1
la Hotărârea nr.

PLAN DE MASURI
pentru prevenirea şi combaterea gripei aviare, a pestei porcine clasice
şi a altor boli cu difuzibilitate mare în comuna Rafaila, judeţul Vaslui

1. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA GRIPEI AVIARE
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să facă publice imediat apariţia unui
focar de gripă aviară, restricţiile impuse de către Centrele locale în focar, zona de protecţie şi
supraveghere sau alte zone stabilite în cadrul programelor de supraveghere profilactică şi de
combatere a gripei aviare, prin orice mijloace de informare.
Primarul comunei Rafaila, în calitate de preşedinte al centrului local, are obligaţia de a
comunica fiecărui proprietar de animale, persoană fizică sau juridică, precum şi prin afişare în
locuri publice măsurile impuse de centrul local şi judeţean, cu privire la prevenirea şi combaterea
bolilor transmisibile animalelor.
Comunicarea către fiecare proprietar de animale se face nemijlocit, prin încheierea unui
proces-verbal de luare la cunoştinţă, semnat şi de către acesta.
Deţinătorii de păsări sunt obligaţi:
a). să declare la primării numărul de păsări existente în gospodărie;
b). să menţină toate păsările în adăposturi, spaţii bine limitate, în care să nu pătrundă
dejecţiile păsărilor sălbatice, astfel încât acestea să nu vină în contact cu alte păsări existente în
gospodăriile învecinate sau cu păsările sălbatice.
Toate păsările existente în afara gospodăriei se consideră că nu au stăpân, se confiscă şi se
eutanasiază, fără a se acorda despăgubiri.
În gospdăriile populaţiei, supravegherea efectivelor de păsări se realizează prin măsuri
severe privind circulaţia păsărilor şi a produselor avicole, astfel:
a). medicii veterinari oficiali care asigură asistenţă sanitară în acest sector sunt obligaţi să
supravehgeze teritoriul prin examinări clinice şi anatomopatologice ale tuturor păsărilor din
gospodăriile populaţiei;
b). păsările achiziţionate de proprietar nu se vor introduce în efectivele constituite decât
după o perioadă de cel puţin 15 zile, cât vor fi ţinute izolate într-un adăpost separat;
c). cu ocazia vânzării, a trecerii în proprietatea altor persoane, în cazul tăierii pentru
consum public, organizării de expoziţii şi în cazul oricăror transporturi cu mijloace auto,
feroviare, navale, aeriene, deţinătorii de păsari sunt obligaţi să posede acte care să adeverească
proprietatea şi sănătatea păsărilor;
d). proprietarul are obligaţia să permită medicului veterinar oficial şi/sau împuternicit să
verifice starea de sănătate a păsărilor din gospodărie şi să-l sprijine în efectuarea operatiunilor
sanitare veterinare;
e). proprietarul este obligat să anunţe medicului veterinar oficial apariţia unor semne de
boală, de la primele cazuri de moarte sau tăieri de necesiate, iar până la sosirea personalului
sanitar veterinar, să izoleze păsările bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea, organele sau
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alte produse rezultate de la păsările tăiate de necesitate, fiind interzisă folosirea sau
comercializarea acestora;
f). proprietarul are obligaţia să respecte regulile sanitare veterinare privind condiţiile de
tăiere a păsărilor şi de valorificare a produselor obţinute de la acestea;
g). se interzice circulaţia de ouă, a păsarilor domestice şi/sau a păsărilor ţinute în
captivitate, provenite din exploataţii neautorizate sanitar veterinar, inclusiv din gospodăriile
populaţiei.
2. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA PESTEI PORCINE CLASICE
a). asigurarea împrejmuirii gospodăriilor populaţiei cu gard compact, care să împiedice
ieşirea animalelor din interiorul acestora;
b). asigurarea ecarisării gospodăriilor populaţiei prin păstrarea cadavrelor, dejecţiilor şi
gunoiului în condiţii de securitate privind sănătatea animalelor şi protecţia mediului şi dirijarea
acestora la întreprinderi specializate autorizate/aprobate sanitar veterinar;
c). în cazul porcinelor din gospodăria populaţiei, comercializarea în viu a porcinelor din
localitate se poate face numai în interiorul localităţii, numai dacă aceasta este declarată oficial
liberă de boală, după primirea de la primărie a documentelor ce atestă proprietatea, obţinute în
baza înregistrării în registrul agricol şi după efectuarea, la cerere, a examinării clinice şi
înregistrarea în baza naţională de date a animalelor;
d). comercializarea porcinelor în afara localităţii de origine se efectuează numai dacă
aceasta este declarată oficial liberă de PPC şi numai direct pentru sacrificare în abator aprobat
sanitar veterinar;
e). interzicerea creşterii porcilor pe gropile de gunoi.
3.

MĂSURI PENTRU ECARISAREA TERITORIULUI

- încheierea de către Consiliul local a contractului cu S.C Protan S.A. pentru asigurarea
ecarisării localităţii şi respectarea programului de depozitare şi colectare a deşeurilor de origine
animală(subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman).
4.

ALTE MĂSURI

- stabilirea la nivelul Centrelor locale a unor planuri de intervenţie în focarele de boală, cu
stabilirea nominală a grupurilor şi a responsabilităţilor concrete, unde vor fi implicaţi toţi factorii
responsabili din unitatea administrativ-teritorială;
- asigurarea la nivelul Centrelor locale a unor stocuri suficiente de echipamente de
protecţie, substanţe dezinfectante etc. necesare intervenţiei în caz de apariţie a bolii;
- mentinerea unui contact permanent cu proprietarii de animale, in vederea depistarii unor
eventuale aparitii de boli la pasari si animale;
- respectarea prevederiler programului de supraveghere, prevenire si control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2009.
5. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA GRIPEI PORCINE
Gripa porcină este o boală respiratorie, contagioasă a porcilor. Boala este comun întâlnită
în America de Nord si de Sud, Asia si Europa. Boala este cauzată de Tipul A al virusurilor gripale,
care, de asemenea, afectează o serie de alte animale, dar si omul.
Virusurile gripale sunt descoperite la porci, care adesea devin infectati de către oameni,
păsări sau alti porci. Transferul gripei de la porci la om este rar si, de obicei, implică un contact
apropiat cu animalele bolnave. Totusi, în conditiile actuale, pentru a reduce la maxim potentialul
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risc pentru oameni si animale, trebuie sporite măsurile de precautie pentru medicii veterinari,
fermieri, si alti operatori implicati în industria porcului.
Autoritătile veterinare trebuie să lucreze în cooperare cu autoritătile sanitare, autoritătile
locale si fermieri pentru a realiza o monitorizare a exploatatiilor de porcine si să încurajeze
producătorii să mentină măsuri stricte de prevenire a bolii.
-

Simptomele bolii la porci sun urmatoarele:
febră;
pierderea apetitului;
pierderea greutăţii corporale;
jetaj nazal;
epiforă sau lăcrimări;
dificultăţi în respiraţie;
reducerea fertilităţii şi apariţia avorturilor.

Cum pot fi porcii pot fi protejati:
Următoarele actiuni pot preveni gripa porcină:
- vaccinarea animalelor (numai cu acordul autoritătilor);
- asigurarea mentinerii igienei de către muncitorii din ferme;
- asigurarea unor reguli stricte de biosecuritate;
- asigurarea unei ventilatii adecvate în adăposturi;
- identificarea si izolarea animalelor bolnave cât mai repede posibil.
Precautii ce trebuie să aplice fermierii pentru a limita riscul introducerii si
răspândirii bolii:
Controlul traficului:
- nici o persoană care manifestă semne de boală respiratorie nu trebuie să vină în contact cu
animalele;
- muncitorii din exploatatiile de porci care au fost expusi la gripă sau au fost diagnosticati
cu gripă nu trebuie să vină în contact cu animalele până ce nu sunt supusi unui control
medical;
- evitati contactul cu alti porci din afara exploatatiei unde actionati în mod obisnuit;
- controlati si restrictionati accesul vizitatorilor în fermă;
- cereti tuturor vizitatorilor să poarte cizme curate si echipamente de protectie din stocul
exploatatiei si să-si spele mâinile la intrarea si iesirea din fermă;
- preveniti contactul porcilor din exploatatie cu alte animale sau păsări;
- înregistrati miscările oamenilor, animalelor si echipamantelor în interiorul halelor si în
exteriorul acestora. Limitati la maxim miscarea oamenilor, animalelor si echipamentelor
între hale si alte facilităti.
Izolarea:
obtineti porcine noi numai din surse sigure si limitati introducerea de noi animale în
fermă;
- cazati separat animalele pe categorii de vârstă si productie;
- respectati principiul totul plin totul gol.
-

-

Sanitatie:
efectuati curătenii si dezinfectii de rutină a clădirilor, adăposturilor, echipamentelor,
hainelor si încăltămintei de protectie;
stabiliti o zonă pentru dezinfectia vehiculelor si echipamentelor;
implementati un program de managent al dejectiilor;
evitati intrarea de echipamente si vehicule din alte ferme ;
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Management pentru sănătatea efectivului de porci:
monitorizati zilnic starea de sănătate a efectivului si solicitati interventia serviciilor
veterinare;
- identificati toate animalele pentru trasabilitate;
- izolati porcii bolnavi si raportati imediat orice semn de boală serviciilor veterinare.
-

Mentinerea programului de biosecuritate:
- instruiti personalul cu privire la programul dumneavoastră de biosecuritate si monitorizati
aplicarea lui efectivă;
- informati-vă cu privire la evolutia oricăror boli în zona dumneavoastră si adaptati
corespunzător programul de biosecuritate;
- recomandati personalului dumneavoastră să contacteze medicii de familie pentru a solicita
vaccinarea anuală contra gripei. (vaccinarea oamenilor poate reduce presiunea virală a
infectiei cu virus uman a porcilor).
Precautii ce trebuie să aplice medicii veterinari când investighează îmbolnăviri
respiratorii la porci:
- să pregătească si să planifice vizita, contactând fermierul în avans;
- să parcheze masina în zonele stabilite sau cât mai departe posibil de ferma de animale;
- să noteze permanent data si perioada în care a vizitat fermele;
- să detină echipament de protectie adecvat, cizme, mănusi, pelerină impermeabilă, mască,
ochelari;
- să se spele pe mâini înainte si după manipularea animalelor;
- să curate si să dezinfecteze echipamentele medicale la sosire si la plecare;
- să asigure distrugerea sigură a echipamentelor de protectie sau să le ducă la sediul propriu
pentru curătire si dezinfectare, în containere speciale de materiale contaminate;
- să prioritizeze vizita în fermă, începând munca de la animalele cu risc redus si abia apoi la
cele ce au indus îngrijorarea medicală;
- să minimalizeze contactul cu depozitul de dejectii, utilitătile de furajare si sursele de apă;
- până când se va sti mai bine cum afectează actualul virus starea de sănătate a porcilor,
dacă suspectati gripa porcină – 48 de ore nu vizitati altă exploatatie de porcine.
Recomandări pentru persoanele ce au contact cu porcii (in general)
Până când se va sti mai mult despre actualele evenimente, autoritătile veterinare trebuie să
rămână vigilente si să investigheze bolile respiratorii ale porcilor raportate de fermieri.
Autoritătile veterinare si umane trebuie să ia în consideratie posibila asociere a bolilor
respiratorii la porci cu virusul gripal ce evoluează la om.
Precautiile la manipularea porcilor potential infectati cu virusul gripei porcine sunt
aceleasi luate în cazul păsărilor potential infectate cu H5N1.
Evitati cresterea porcilor în contact cu păsările domestice.
Evitati transportul porcilor în târguri de animale.
Nu cumpărati porci din surse nesigure si fără documente sanitare veterinare.
Măsurile de igienă trebuie să fie aplicate în cazul manipulării, uciderii sau distrugerii
porcilor bolnavi sau morti.
Cazurile de gripă la persoanele ce au contact cu porcii trebuie imediat raportate medicilor
umani.
Ustensilele folosite pentru activităti legate de întretinerea porcilor trebuie curătate si
dezinfectate în mod regulat.
Carnea sau organele provenite de la porcii bolnavi nu vor fi procesate sau folosite
pentru consum uman sau a altor animale în nici o circumstantă.
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A N E X A Nr. 2
la Hotărârea nr.

PLAN DE MASURI
pentru evitarea producerii de epidemii la
animale, care pot fi transmise si la om

1. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI EVITAREA PRODUCERII DE EPIDEMII LA
ANIMALE, CARE POT FI TRANSMISE LA OM.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să facă publice imediat apariţia unor
focare de epidemii care pot aparea la animale, restrictiile impuse de catre centrele locale in
focare, zonele de protecţie şi supraveghere sau alte zone stabilite în cadrul programelor de
supraveghere profilactică şi de combatere a epidemiilor la animale, prin orice mijloace de
informare.
Primarul comunei Rafaila, în calitate de preşedinte al Centrului local, are obligaţia de a
comunica fiecărui proprietar de animale, persoană fizică sau juridică, precum şi prin afişare în
locuri publice măsurile impuse de Centrul local şi judeţean, cu privire la prevenirea şi
combaterea bolilor transmisibile ale animalelor.
Comunicarea către fiecare proprietar de animale se face nemijlocit, prin încheierea unui
proces-verbal de luare la cunoştinţă, semnat şi de către acesta.
Deţinătorii de animale sunt obligaţi:
a). să declare la primării numărul de animale existente în gospodăria respectiva;
b). să menţină animalele in spaţii bine limitate, în care să nu poata lua contact cu animalele
salbatice.
În gospdăriile populaţiei, supravegherea efectivelor de animale se realizează prin măsuri
severe privind circulaţia animalelor, astfel:
a). medicii veterinari asigură asistenţă sanitară si sunt obligaţi să supravehgeze teritoriul
prin examinări clinice ale tuturor animalelor din gospodăriile populaţiei;
b). animalele achiziţionate de proprietar se vor declara la medicul veterinar, in vederea
depistarii de eventuale boli sau maladii care pot fi transmisibile;
c). cu ocazia vânzării, a trecerii în proprietatea altor persoane, în cazul tăierii pentru
consum public;
d). proprietarul are obligaţia să permită medicului veterinar oficial şi/sau împuternicit să
verifice starea de sănătate a animalelor din gospodărie şi să-l sprijine în efectuarea operatiunilor
sanitare veterinare;
e). proprietarul este obligat să anunţe medicului veterinar oficial apariţia unor semne de
boală, iar până la sosirea personalului sanitar veterinar, să izoleze animalele bolnave.
2. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
ANIMALE CARE POT FI TRANSMISE SI LA OM.
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EPIDEMIILOR

LA

a). Respectarea prevederilor privind aprobarea programului actiunilor de supraveghere,
prevenire si control al bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia
animalelor si protectia mediului in anul 2009;
b). Vaccinarea intregului efectiv de animale receptive impotriva antraxului, avand in
vedere rezistenta deosebita in caz de seceta;
c). Pentru realizarea vaccinarii anticarbunoase, se impune sprijinul ferm al autoritatilor
locale si a comandamentelor antiepizootice locale;
d). Asigurarea unor cantitati de apa suficiente si corespunzatoare din punct de vedere fizicchimic si microbiologic, necesare adaparii animalelor pentru a se evita sursele necontrolate cu risc
de imbolnavire la animale si la om, precum si evitarea insetarii animalelor urmata de dezhidratare
si moarte;
e). Organizarea unui punct de contact pe baza unui numar de telefon de la care sa poata
apela orice persoana fizica sau juridica, sa transmita sau sa primeasca informatii;
f). Proprietarii de pasuni trebuie sa ia masuri, pentru efectuarea unor lucrari de ameliorare,
iar la nevoie efectuarea unor tratamente chimice, stabilite de catre medicii veterinari oficiali;
g). Sa nu admita pe pajistile ce le detin sau le au in folosinta, le administreaza, pasunatul
de catre turme straine, fara avizul medicului veterinar oficial;
h). Asigurarea de surse secundare de apa pentru adaparea animalelor si supravegherea
sanitar-veterinara a acestora;
i). Protejarea de temperaturi excesive prin crearea de umbrare pentru adapostirea lor si
asigurarea surselor de hrana, pentru perioada de stabulatie.
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