MINISTERUL AFACERH.OR .INTERNE
DEPARTAMENTUL .P.ENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL JUDE ŢULUI GALAŢI
Aa

HOTĂRÂREA NR. 6
din data 22.01 .201 7
privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a
Conîitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi
Centruiui Local de Combatere a Bolilor

Având în vedere,
- Raportul DSVSA Galati nr. 1 679 din 20.0 1 .20 1 7 privind combaterea şi
măsurile sanitare veterinare ca urmare a confîrjn ării unui caz pozitiv de infîuenţă
aviară înalt patogenă H5N8 la păsări săl.batice;
- Buletinul de analîză nr.10225/20.01.2017, înregistrat ia D.S.V.S.A. Galaţi cu
nr. 1 8 1 9/2 1 .0 1 .20 1 7 prin care a fost confirmat un caz INFLUEN ŢA AVIARA (GRIPA
AVIARĂ) de tipul H5N8 Ia LEB ĂDA DE IARN Ă (Cygnus cygnus) găsită moartă pe
fondul de vânătoare 7 Hariu Conachi, pe albia râului Bârlad, zona Valea Romilor din
com. Iveşti, sat Iveşti, coorclonate 45.67924/27.5 1 586, notificat conform legislaţiei în
vigoare prin Raportul de notificare intern ă a bolilor nr. 1673 din 20 ianuarie 201 7;
- Ordinul Prefectului Galati nr. 292 din 03.08.2016 privind actualizarea
componenţei centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animaleior şi a
zoonozelor;
- O.G. nr. 42 din 29.01 .2004 p.rivind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimeneelor, Cap. VIII, art. 26, pct. (53), aprobată prin Legea nr. 215
din 27 nîai 2004, modifîcat ă şi completată prin Legea nr. 1 din 08/0 1/2008;
- prevederile art. 2 lit a), art. 11 alin. (1) şi art. 22 b) din OUG nr. 21 / 2004
privind Siste,nul Naţional de Managernent a Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu
rnodf2c ări şi cotnpîetări prin Legea nr. 1512005 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 112014
privind imele n ăsuri în donieniul rnanagementului situaţiilor cle urgenţă, precuin şi
OUG nr. 89 din 23. 12.2014 pentru mod2carea şi compietarea unor acte normative în
do,neniul sitziaţiilor de urgenţă şii aI apărării împotriva incendiilor;
- raportul prezentat de UOL (DSVSA) în caclrul CLCB. privind PIanul de
inâsuri, din data de 22.01.2017;
pentru împiediearea r ăspândirii influenţei aviare către efectivele de p ăsări
domestice şi pentru a reduee gravitatea efectelor economice ee pot decurge pe
teritoriul Roniâniei,
Coiaitetul Judeţean pentru Situa ţii de Urgenţă Galaţi,
adoptă tirmătoarea hotărâre:
Art. 1 Se adoptă Planul de măsuri sanitare veterinare pentru controlul Iolii
influenţă aviară înalt patogenă h5ii8 la păsări sălbatice (lebădă de iarnă (Cygnus
Cygnus)) al Centrului Local de Combatere a Bolilor, conforni Anexei;

Art. 2 Instituţiile cu atribuţii vor asigura purierea în aplicare a rn ăsui-iior

prevăzute în PIanuI de măsuri sanitare vctcrinare pentru controlul holii influen ţă
aviară înalt patogenă h5n8 la păsări sălbatice (lebădă de iarnă (Cygnus Cygnus»

aI Centrului Local de Combatere a Bolilor;
Art. 3 Comunicarea cu mass-rnedia privind evolu ţia cazurilor de influienţă
aviară, va fi asigurată de către Unitatea Operationa1 ă Ioca1ă ( DSVSA Galaţi);
Art. 4 D.S.V.S.A. Galaţi, va raporta preedinte1ui CJSU Gala ţi săptămânal şi
ori de câte ori situa ţia o impune, asupra evolu ţiei fenornenului;
Art. 5 Secretariatul Tehn.ic Permanent al Cornitetului Jude ţeaii pentru Situaţii
de Urgenţă Galaţi, va aduce 1a cunoştinţă prezenta hotărâre membrilor CJSU şi
instituţiilor interesate.

PREŞEDNTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi
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AOTAT
••EA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERIARĂ Ş1 PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DtRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ Ş I PENTRU SIGURANA AI.IMENTELOR GAI.ATI

Anexa Ia Hotărâre3 C.J.S.U. nr. 6 dîn 22 ian.2017

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR
PLAN DE MĂ SURI SANITARE VETERINARE PENTRU CONTROLUL BOLII INFLUENŢĂ

AVIARĂ ÎNALT PATOGENĂ 115N8 LA PĂSĂRI SĂLBATJCE (LEBĂDĂ DE IARNĂ (CVGNUS
CYGNUS))
PIanuI de niăsuri se inlpune pentru îrnpiedicarea răspândirii bolii către efectivele de păsări
domestice si pentru a reduce gravitatea efectelor economice ce pot decurge pe teritoriiil României, are la
bază prevederiie Directivei 2005/94/CE şi a legislaţia naţionaie specifice infIuen ţei aviare.
1. Se stabilesc:
Zona de protecţie de 3 km în jurul focarului cu coordonatele geografce Iatitudine 45.67924/
longitudine 27.51 586 reprezentând albia râului Bârlad, zona Valea Romilor din com. Ive şti, sat
Iveşti, în veciaătatea poduiui.
Localităţile care fac parte din zona de protec ţie: Iveşti, Buce şti, Torceşti
Zona de supraveglaere de 10 km în jurul focarului suspicionat;
Loealităţi]e care fac parte din zona de protec ţie: Iveşti, Buceşti, Torceşti, I3.anbrăreşti, Condrea,
Salcia, Sili ştea, Urnbrăreşti-Deal. Barcea. Podoleni, Lie şti, Călmăţui.
2. Măsuri aplicate în zona de protec ţie:
-

1)S.V.S.A. Gaiaţi va realiza urrn ătoareie acţiuni:
Inspecţia tuturor ep1oataţii1or din zonă ce deţin păsări domestice sau alte păsări ţinute în
captivitate,
Controlul respectării obligaţiei ca toate păsările să fie plasate într-o cl ădire din exploataţie şi
ţinute acolo sau în alt Ioc din aceea şi exploataţie., astfei încât să nu aibă niciun contact cu alte păsări
dometice sau cu alte păsări captive din a1te exploataţii, pentru prevenirea oricărui contact direct şi
indirect între p ăsăriie săJbatice vii, îra special cele de ap& şi păsă.rile domestice şi alte păsări, în special
raţele şi gâştele.
Controlul respect ării interziccrii accesul p ăsărilor domestice la luciuri de ap ă, lacuri, bălţi,
râuri şi orice aită amenajare hidrologic ă artificială sau naturală pentru a minimiza contactul acestora,
direct sau indirect, cu păsările sălbatice, separarea raţelor şi gâştelor dornestice de alte p ăsări de curte,
. Coatrolul respect ării interdicţiei de intrare a mai multor persoane, în zona de exploatare a
păsărilor dornestice, mi şcările limitâadu-se la o singură persoană ( proprietaraiI exploataţiei),
interdic ţiei de adăpare a păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de ap ă de siiprafaţă accesibile
păsărilor sălbatice,
Va transnaite în regirn de urgen ţă prin toate mijloaeele de comunicare accesibile, pentru ca
toţi deţinătorii de păsări să fie informaţi despre rnăsurile impuse precuna şi despre obligativitatea
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notificării rnedicului veterinar de liber ă practică din cornună şi DSVSA Galaţi asupra oricărei
suspiciuni cle boală, caz demortalitate şi morbiditate rnanifestate la p ăsări!e afîate în proprictatc;
Supravegheriea popu!aţiilor de păsări să!batice, în special a păsărilor de apă, precuin şi
cc>ntiaivarea supraveglierii p ăsăriior rnoarte sau bolnave, îa colaborare, dup ă caz, cu asociaţii de profîl,
iristitute, vânători şi ornitologi anaatori irnplica ţi în inonitorizarea păsărilor sălbatice. şi notificarea
autorităţii competente a p ăsărilor descoperite rnoarte, precuna şi îndepărtarea, în măsura posibilului, a
carcaseior de păsări rnoarte de către un personal carc a fost informat cu precizie cu privire la m ăsurile
necesare pentru a se proteja împotriva unei infect ări cu virusul IA şi pentru a împiedica transmiterea
acestuia ia animalele sensibile. 1n acest sens cioar persoanele instruite şi în condiţii de rnaxin ă
siguranţă şi securitate vor rnanipula aceste cadavre:
.

-

Proprietarii păsărilor au următoarele obligaţii:

Să plaseze toate p ăsările într-o clădire din exploata ţie, să le ţiriă acoio sau în alt loc din
aceeaşi exploataţie, astfel încât s ă nu aibă niciun contact cu alte p ăsări domestice sau cu alte p ăsări
captive din alte exploata ţii, pentru prevenirea oricărui contact direct şi indirect între păsările sălbatice
vii,

în special cele de apă, şi păsările domestice şi alte păsări, în special raţele şi gâştele,
. Să nu permită accesul păsărilor domestice Ia luciuri de ap ă., iacuri. bălţi, râuri şi orice altă

amenajare bidrologică artificiaiă sau natural ă pentru a minimiza contactul acestora, direct sau indirect,
cu păsările sălbatice,
•

Să separa raţele şi gâştele domestice de alte păsăricurte.

•

Să respeete interdic.ţia de intrare a rnai multor persoane, în zona de exploatare a p ăsăriior

domestice, mişcările Iimitându-se Ia o singur ă persoană ( proprietarul exploata ţiei), interdicţiei de
adăpare a păsărilor domestiee cu ap ă din rezervoarele de ap ă de suprafaţă accesibile păsărilor sălbatice,
.

Să notifice. rnedicul veterinar de Iiber ă practică din comună şi DSVSA Galaţi, oricei

suspiciune de boală, caz de mortalitate şi morbiditate rnanifestate la p ăsările afiate îa proprietate;
În cazui identifac ării păsăriior moarte, s ălbatice sau doiTiestice, se va contacta în regirn de
urgenţă medicul veterinar din conaun ă şi .DSVSA Galaţi pentru dirijarea acestora la LSVSA din
DSVSA Gaiaţi în vederea efectuării exarnenelor de laborator;
Să efeetueze curăţarea şi clezinfectarea rnijloacelor de transport şi a echipamentului utilizate
pentru transportui păsărilor sau a1tor materii posibil purt ătoare de virus;
Să respecte restric ţiile de rnişcare respectiv intrareaiscoaterea p ăsărilor dornestice şî a altor
păsări ţinute în captivitate din exploata ţiile în care sunt ţiaute, fără aprobarea DSVSA Galaţi:
Să ţină evidenţa tuturor persoanelor care viziteaz ă exploataţia, cu excepţia locatarilor, pentru
a uşura supravegherea şi controlul bolii,
Sa respecte interdicţia evacuării şi îrnprăştierii gunoiului de grajd, a aşterautului uzat sau a
purinului în afara expîoata ţiilor; Să respecte interdic ţia mişcării şi transportulului de la exploata ţii pe
şoseie, excluzând drumurile cu destinaţie privată din cadrul exploataţiilor, sau pe ca!ea ferat ă a
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păsărilor dornestice sau a altor p ăsări captive, a p ăsărilor ouătoare, a puilor de o zi. a ouăior sau a
cadavrelor;

Să respecte interdic ţia transportului c ăraii de pasăre şi produselor din carne de pasăre de la
abatoare. unit ăţi de taiere, depozile frigorifice. a v ănatului cu pene, din zona de protec ţie.
Să anunţc toate cazuriie de îrnboin ăvire ia on. cu rnanifest ări respiratorii, medicului de
familie, având in vcdere c ă boala se poate traasrnite la om;
-

Sunt interzise expoziţiile, pieţele sau a!te târguri şi locurile de repopulare a vâaaruiui;

-

Costozii ariilor protejate, Agenţia de Protec ţ ia Mediului Galaţi, gestionarii foaduriîor de vânătoare

(AJVPS. Direcşia Silvică. Asociattia de vţnătoare Valea Neagră) vor reaiiza uria ătoarele ac ţiuni:
lntensificarea supravegherii oficiaie a popula ţiiior de păsări sălbatice, în special a păsărilor
de apă, precum şi continuarea supravegherii p ăsărilor rnoarte sau boinave, în colaborare, dup ă caz, cu
asociaţii de profil, institute, vânătoi-i şi omitoiogi arnatori implicaţi în monitorizarea p ăsărilor sălbatice,
şi notificarea autorit ăţii cornpetente a p ăsărilor descoperite moarte, precurn şi îndepărtarea, în măsura
posibiîuîui, a carcaselor de p ăsări rnoarte de c ătre un personal care a fost inforrnat cu precizie cu privire
1a măsurile necesare pentru a se proteja îrnpotriva unei infect ări cu virusul IA şi pentru a îinpieclica
transrniterea acestuia la aaimaiele sensibile. lri acest seas d.oar persoanele instruite şi în condiţii de
rnaxirnă siguranţă şi securitate vor rnanipula aceste cadavre;
.

Carnpanii care să inforrneze public.ul şi să sensibilizeze vânătorii şi omitologii arnatori şi

prestatorii de sei -vicii legate de divertisrnent acvatic asupra obligativit ăţii notifîcărui oricărui suspicivai
de boală precurn şi despre eventualele restric ţii aplicate. De asernenea, o aten ţie sporită şi o
conştientizare asupra riscurilor introducerii şi diseininării bolii va fi comunicată vânătorilor, care pot
trarismite virusul de la s ălbatic la domestic atât în exploataţiile non profesionale, cât şi în eele
comerciale care nu deţin măsuri stricte de biosecuritate.
-

U.A.T. Iveşti va reaiiza urrnătoarele actiuni-

ii

Controlul respect ării obligaţiei ca toate păsările să fie plasate într-o cl ădire din exploataţie şi

ţinute acoîo sau în aît Ioc din aceea şi exploataţie, astfel încât s ă nu aibă niciun eontact cu alte p ăsări
dornestice sau cu alte p ăsări captive din alte exploata ţ ii, perltru prevenirea oric ănii contact direct şi
indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de ap ă, şi păsările domestice şi alte păsări, în special
raţeie şi gâştele..
Controlul respectării interzicerii accesul p ăsărilor domestice la Iuciuri de ap ă, lacrrri, bălţi,
râuri şi oriee altă arnenajare hidrologic ă artificială sau natural ă pentru a minirriiza contactul acestora,
direc.t sau indirect, cu p ăsările sălbatice, separarea ra ţelor şi gâştelor domestice de alte p ăsări de curte,
Controlul respectării interdicţiei de intrare a rriai multor persoane, în zona de exploatare a
păsăriior domestice, mi şcăriie iimitându-se la o singur ă persoană ( proprietarul exploataţiei),
interdicţiei de adăpare a păsărilor domestice cu apă din rezervoare!e de apă de suprafaţă accesibile
păsărilor sălbatice.
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Va transmite în regini de urgen ţă prin toate mijloaceie de comunicare accesibile, pentru ca
loţi deţiriătorii de păsări să fie inforrnaţi despre măsurile impuse precum şi despre obligativitatea

notiticării medictiiui veterinar de liber ă practică din comună şi DSVSA GaJaţi asupra oricărei
suspiciuni de boa! ă, caz de niorta!itate şi morbiditate manifestate la p ăsările aflate îri proprieiate; va
afi şa, in zona de cantonare a lebedelor de iarn ă. interdicţiilc şi atenţionările primite model de la
DSVSA Ga1ati
Supravegheriea populaţiilor de păsări sălbatice, în special a p ăsărilor de apă, precum şi
continuarea supravegherii p ăsărilor moarie sau bolnave, în coiaborare, dizp ă eaz, cu asociaţii de profil,
instilule, vânători şi ornitologi amatori i.mp!icaţi în monitorizarea p ăsărilor sălbatice, şi notificarea
autorităţii competente a păsărilor descoperite moarte, precum şi îndepărtarea, în znăsura posibilului, a
carcaselor de păsări moarte de către uii personal care a fost informat cu precizie cu privire la m ăsurile
necesare peatru a se proteja împotriva unei infect ări cu virusul IA şi pentru a înipiedica transmiterea
acestuia Ia aninialele sensibile. In acest sens doar persoanele instruite şi în condiţii de maxim
siguranţă i securitate vor manipula aceste cadavre;
Iuspectoratul de Poli ţie al Judeţului Galaţi va realiza urm ătoarele acţiuni:

Coritrolul respectării interzicerii accesul p ăsărilor domestice la luciuri de ap ă. lacuri, bălţi,
râiiri şi orice altă anienajare hidrologic ă artificial ă sau naturai ă peatru a niinimiza contactul acestora
direct sau indirect, cu p ăsările sălbatice. separarea raţelor şi gâştelor domestice de alte p ăsări de curte,
Va transmite în regim de urgenţă 1a DSVSA Galaţi orice suspiciuni de boal ă, cazuri de
mortalitate şi morbiditate manifestate la p ăsări domestice şi păsări sălbatice;
Controlează respectaiea interdic ţia rni şcării şi transportulului de la exploataţii pe şosele,
excluzând drurnurile cu destiaa ţie privat•ă din cadrul exploataţiilor, sau pe calea ferat ă a păsărilor
dornestice sau a. altor păsări captive, a p ăsărîlor ouăloare. a puilor de o zi, a ou ălor sau a cadav.reior;
Controlează respectarea interdic ţiei transportului cărnii de pasăre şi produselor din carne de
pasăre de la abatoare, unit ăţi de tăiere, depozite fligorifice, a vânatului cu peae, din zona de protec ţie,
Iizspectoratul pentru Situa ţii de Urgen ţă Galaţi va realiza urrn ătoarele acţiuni:

.

Intervine dacă boala va difuza şi va cuprinde niai multe localit ăţi şi păsăriie domestice,
Va transmite îa regim de urgen ţă 1a DSVSA Galaţi orice suspiciuni cle boal ă. cazuri de

niortalitate şi niorbiditate manifestate la p ăsări donzestice şi păsări săibatice;
3. Măsuri aplicate îii zoua de supraveghere,

vor fi realizate de acelea şi instituţii menţionate

îa zona de protecţie:
-

Este efectuat un recens ământ şi sunt inspectate toate exploataţiile cu păsări;

-

Este interzisă mişcarea păsărilor domestice, păsărilor ouătoare, puilor de o zi şi a ouălor în cacirul

zoaei cle supraveghere, în afara cazului în care este eliberat ă o autorizaţie de către DSVSA Gaiaţi,
-

Este interzis ă niişcarea păsărilor domestice, p ăsărilor ouătoare. puilor de o zi şi a ouălor către

exploataţii, abatoare, ceritre de ambalare sau o îatreprindere pentru fabricarea produselor din ou ă, sitnate în
afara zonei de supraveghere, în afara cazulni în care este eliberat ă o autorizaţie de către DSVSA Galaţi
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Iste interzisă folosirea apelor cle suprafaţă (lacur, bălţi, râuri şi orice aliă amenajare hidrologic ă

-

artificiaiă) pentru acIăparea păsărilor;

-

Persoanele aflate în zona de supraveghere trebuie s ă respecte m ăsurile de biosecuritate orientate c ătre

prevenirea răspândirii gripei aviare;
Vehiculele şi echipamentele utilizate pentru transportul p ăsărilor domestice sau al altor p ăsări eaptive
vii. cadavrelor. furajelor. gunoiului de grajci, purinului şi aşternutului şi oricărui material sau substan ţă
posibil a fi contaminate trebuie cur ăţate şi dezinfectate fără întârziere clup ă contaminare:
-

N•ici o pasăre domestică. altă pasăre captivă nu poate intra sau p ărăsi exploataţia unde păsările sunt

ţinute, fără autorizarea [>SVSA Galaţi:
Orice creştere a morbidit ăţii sau mortalităţii ori scădere semnificativ ă a producţiei în exploataţie este

-

imediat raportată DSVSA Galaţi:
Interzicerea evacu ării sau îrnprăştierii aşternutului uzat. gunoiului de grajd sau purinului este f ără
autorizaţia DSVSA GaIaţi
Sunt interzise târgurile pieţele ecpoziţiile sau alte aglomerări de păsărl domestice ori păsări captie

-

Toate cazurile de îmboln ăvire la om cu manifest ări respiratorii se anunţă medicului de farnilie, având
în vedere c ă boala se poate transmite la oin.
Toate indicaţiile medicului de familie şi medicului veterinar cle liber ă practică din comună trebuie
respectate necondi ţionat.
Transmitem ataşat harta GIS a focarului cu coordonatele geografice Iatitudine 45.67924/ longitudine
27.51586 reprezentând albia râului Bârlad, zona Valea Romilor din com. Ive şti, sat Iveşti, în vecin ătatea
podului. Menţionăiri că în zona de protecţie şi zona de supraveghere sunt incluse ferma de G ăini pentru
Ouă Consum şi ferma de pui de carne aparţinând S.C. Vanbet S.R.L..
Orice modiflcare în situa ţia focarului conflrmat de Influenţă aviară va f comunicată ulterior.

Director executiv,
Dr. Vasiie Ştefan.

Director
dr.

1
p. Şef Serviciu Contl Oflcial Sănătate Animală,

Îicmit,
Iin
Dr. Ppa
/
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