
ZONĂ DE SUPRAVEGHERE PESTA PORCINA AFRICANA
D.S.V.S.A. BACĂU INFORMEAZĂ:

Crescătorii de porcine trebuie să respecte următoarele măsuri si restricţii:

• Este interzisă circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, cu excepţia aprobării de către 
D.S.V.S.A. Bacău

• nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea DSVSA Bacau în 
următoarele şapte zile de la stabilirea zonei de supraveghere;

• Toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie imediat declaraţi la DSVSA Bacau, care procedează la 
investigaţiile corespunzătoare;

• Se interzice creşterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea pădurilor precum şi pe suprafaţa gropilor de gunoi 
şi în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populaţia de porci mistreţi.

© Creşteţi porcii în spaţii împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea condiţiilor de igienă, microclimat şi 
bunăstare.

• Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat 
chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă 
caustică.

• NU CUMPĂRAŢI PURCEI DIN LOCURI NECUNOSCUTE, DE LA INTERMEDIARI SAU MIJLOCITORI DE ANIMALE, 
FĂRĂ A FI IDENTIFICAŢI (CU CROTALIE) Şl FĂRĂ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR DE SĂNĂTATE 
ELIBERAT DE MEDICUL VETERINAR, PENTRU CĂ EXISTĂ PERICOLUL SĂ INTRODUCEŢI ÎN GOSPODĂRIE 
PORCI BOLNAVI, SI ASTFEL SĂ DIFUZAŢI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!

• Porcii nu pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi în cursul a cel puţin 30 de zile de la terminarea operaţiunilor 
preliminare de curăţare şi de dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiei infectate;

• Orice persoană care intră sau iese din exploataţiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare 
pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

•  Toţi crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice precum si reprezentanţii Fondurilor de vanatoare de 
pe teritoriul judeţului Bacau au obligaţia de a notifica orice suspiciune de boala sau mortalitate la porcine!

□ TELEFON PRIMĂRIA MUN. BACĂU: 0234/20.89.00 TELEFON D.S.V.S.A. BACĂU: 0234/58.62.33
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