MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL IENTRU SITUAŢII DE URGEN ŢĂ
COMITETUL JUDE ŢEAN PENTRU SITUA ŢII DE URGEN ŢĂ
AL JUDEŢUIIJI GALAŢI

HOTĂ
REA NR 8
dindata2l.O1.2017
privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de iucru a
Comitetului Judeţean pentru Situaţii cle Urgenţă Galaţi
Centrului i..ocal de Combatere a Bolilor
Având în vedere,
- Situaţia epidemiologică internaţională sub raportul influenţei aviare;
- Faptul că în România, pân ă în prezent, inf1uenţa aviară de înaltă patogenitate
fost diagnosticată la păsările domestice îra judeţui Tulcea şi păsările sălbatice, în
judeţele Constanţa, Teleorman, Tulcea, Ia şi şi Bacău;
- Faptul că a fost confarmată influenţa aviară la două Iebede de iarnă (Cygnus •
Cygnus) găsite moarte pe fondul de vân ătoare 7 Flanu Conachi, pe albia veche a râului
Bârlad, zona Valea Romilor din sat ive şti, com. Ive şti, coordonate 45.67924 /
27.51586, iar Ia inspec ţia sanitar veterinar ă efectuată în data de 22.01.2017 au fost
recoltate probe de Ia înc ă ura exemplar bolnav, 1.SVSA Brăila a identificat genomul
virusului infauenţei aviare în aceste probe;
- Faptul c ă în data de 23.01 .291 7 au fost identifcate, ridicate şi transmise ia
LSVSA pentru analize, cadavre de la 3 (trei ) Jebede de iarn ă (Cygnus Cygnus) şi 5
(cinci) raţe sălbatice din specia Raţă mică (Anas crecca), găsite rnoarte pe fondul de
vânătoare 7 Hanu Conachi., pe albia veche a râului Bârlad, zona podului de pe str.
Flăţaş din sat Lieşti, com. L.ieşti, coordonate 45.636988/27.521478, LSVSA Brăila a
ideratific.at genomui virusului inf1uen ţei aviare şi a trimis probe pentru confirmare !a
LNR din IE)SA Bucureşti;
- I-lotărârea flr. 6 dira data de 22.01.201 7 a Conitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Galaţi;
- Flotărârea nr. 7 din data de 25.01.201.7 a Comitetului iude ţean pentru Situaţii
de Urgenţă Gaiaţi;
- Faptul că locaţiile unde vieţuiesc lebedele cfe iarn ă este la mică distanţă de
gospodări.ile oamenilor;
- Nota de serviciu A.N.SV.S.A, nr. 6530/2017 şi dispoziţiile A.N.S.V.S.A. din
data de 26.01.2017;
- Ordinul Prefectului Gaiaţi nr. 292 din 03.08.2016 privind actualizarea
componenţei centrului local de combatere a boiiior transmisibile aie animalelor şi a
zoonozelor;
- O.G. nr. 42 din 29.01.2004 privind organizarea activit ăţii sanitar-veterinare şi
pentru siguran ţa alimentelor, Cap. V.JH, art. 26, pct. (53), aprobată prin L.egea nr. 21 5
din 27 mai 2004, modifacată şi conipletat ă prin Legea nr. 1 din 08/01/2008;

(\

- prevederile art. 2 Jit a), art. 11 alin. (l) şi art. 22 b) din OUG nr. 21 / 2004
privind Sistemul Na ţional de Management a Situaţiiior de Urgenţă aprobată cu
modi/cări şi completări prin Legea nr. 1512005 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 112014
privind uneie m ăsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgen ă, precum şi
OUG nr. 89 din 23. 1 2.20 l 4 pentru modficarea şi cotnpletarea unor acte norinative în
domeniui situaţiilor de urgen ă şii al apărării împotriva incendiilor;
peutru împiedicarea r ăspândirii influen ţei aviare către efectivele de păsări
domestice şi pentru a reduce gravitatea efeetelor economice ce pot decurge pe
teritoriul României,

Comitetul Judeţean pentru Situa ţii de Urgenţă Galaţi,
adoptă următoarea laotărâre:
Art. 1 Se adoptă Planul modificat de m ăsuri sanitare veterinare pentru
controlul

bolii injluenţă aviar ă înall patogen ă H5N8 la păsări sălhatice (Ieb ădă de

iarnă (Cygnus cvgnus» al Centruhii Local de Cornbatere a Boliior, conforni Anexei; ,
Art. 2 Planul de m ăsuri ap:robat prin art. 1 din Hot ărârea nr. 6 din data de
22.01.2017 a Coniitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gaaţi îş i încetează
aplicabilitatea cu data prezentei;

Art. 3 Prin grija DSVSA Gala ţi planuJ de măsuri prevăzut Ia art. 1 din prezenta
hotărâre, va f transmis pentrupunereînaplicaretuturorunit ăţiloradniinistrativ
teritoriale aflateîn zona de supraveghere sau monitoriare;

Art. 4 Conunicarea ••cu rnass-rnedia privind evolu ţia cazurilor de influenţă
aviară, va fi asigurată de către Unitatea Operational ă Local ă (DSVSA Galaţi);

Art. 5 D.S.V.S.A. Galaţi, va raporta pre şedintelui CJSU Galaţi săptăniânal şi
ori de câte ori situaţia o inipune, asupra evoiuţiei fenonienului;

Art. 6 Secretariatui Tehnic Perrnanent al Cornitetului Jucle ţean pentru Situaţii
de Urgenţă Galaţi, va aduce Ja cuno ştinţă prezenta hot ărâre membrilor CJSU şi
instituţi i Ior interesate.

PREŞEDINTEI4E
Coniitetului Judeţean pentrLt[Şitu de Urgenţă Galaţi
,
.,•
PRFCT
Gabriel-AurelAA1CU

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANJTARĂ VETERINARĂ şI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ şI PENTRV SICURANŢA ALIMENTELOR CALATI

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR

Anexa Ia Hotă rrea C.J.S.U. nr. 8din27.01.2017
ţ
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IreedinteIe Centrului Local de
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PLAN DE MĂSURI SANITARE VETERINARNTRU CON
BOLII INF.LUENŢĂ AVIARĂ ÎNALT PATOGENĂ H5N8 IJA PĂSĂRI
SĂLBATICE (LEBĂDĂ DE IARNĂ (CYGNUS CvGNUS))

I. ILANUL DE MĂSURI se imp*Jnc pontru împiedicarea răspândirii bolii către efectivele
de păsări domestice şi pentru a reduce gravitatea eicteIor economice ce pot decurge pe teritoriul
României, are Ia haz ă prevederile Deciziei CE 563/2005. Deciziei CE 734/2005 şi a iegislaţia naţionale
specifice infiuenţei aviare (Ordinul Pre şedintelui ANSVSA nr. 37/2007, Ordinui Prc şedintelui ANSVSA
nr. 28/2007 şi Ordinul

Prcşedintelui ANSVSA nr. 4712006).

2. SE STAB1LJEŞTE ZONA DE SUPRAVEGHERE SAU MONITORIZARE de 10 km
în jurui focarului cu coordonateie geografice latitudine 45.67924/ longitudine 27.5 1 586 reprezentând
albia veche a râului Bârlad, zona Valea Romilor din com. lve şti. sat Iveşti in vecinătatea podului şi
10 km în jurul focaruhii cu coordonatele geografice latitudine 45.636988/ iongitudine 27.521 478
reprezentând albia veche a râului Bârlad, zona podului de pe str. H ăţaş din sat Lieşti, com. Lieşti;
i..ocalităţile care fac partc din zona de supraveghere sau monitorizare: Jve şti. Buccşti,
Torce*ti, Unibrăreşti C<>ndrca Salcia, Sili ştea Umbrăreşti-Deal Barcea, Podoleni Lie şti Căimăţui
1un1eni, ilanu Conachi, Lungoci.
IXS.V.S.A. Galaţi a comunieat către D.S.V.S.A. Vrancea localit ăţile din jud. Vrancea cuprinse în
zona de supravegbere sau monitorizare de 10 km în jurui focarelor, respectiv: Nàne şti, Hânguleşti,
Maluri, Boţâriău, Suraia, Călienii Noi, C ălienii Vechi, Vuituru, Vadu Roşca.

3. MĂSURI APLICATE ÎN ZONA DF SUPRAVEGHERE SAU ON!TORIZARE:
3.1. D.S.V.S.A. Galaţi va realiza urm ătoarele ac ţiuni:
lnspecţia zilnică a lebedclor de iarn ă (Cygnus Cygnus) şi raţelor sălbatice din specia Raţă
mic ă (Anas crecca) cantonate în ariile men ţionate mai sus,

inspecţia periodice (ziinic în perioada de rcstric ţi•i sanitare veterinare, având în vedere
rnorbididatea, procentul de mortalitate, mi şcări de efective precum şi criteriilor prev ăzute de Anea 11 diri
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Decizia CE

nr. 734/2005> şi documentate la toate exploata ţiile cornerciale avicole şi vizite specifice

(de două ori in perioada de restricţii sanitare veterinare) Ia toate exploata ţiiie non profesionale (GP)
cu păsări, acordându-se prioritate celor considerate ca fiind mai expuse, aceste vizite trebuie să
includă o inspecţie clinică a păsărilor domestice sau a altor p ăsări ţinute în captivitate, inclusiv, când
situaţia o itnpune, prelevarea de probe în vederea unui exarnen specific de laborator. T•oate
prelevările de probe, atât în cazul p ăsărilor domestice cât şi în cazul păsăriior sălbatice vor ti
efectuate în conforniitate cu ivfanualul de i3iagno.stic aprobat prin Decizia CE nr. 437/2006 şi
Manualul Operaţional privind lnfluenţa Aviară. Toate controalele în exploatatii non-profesionale (G.P) şi
conierciale vor fi efcctuate in a şa fel încat să se evite inrroducerea şi difuzarea virusului infltienţei aviare,
respectându-se

toate măsurile specifice descrise în Manualul Opera ţional privind lnfiuenţa Aviară,

formularisiica folosit ă în activităţile prezentate anterior va fi cea descris ă în ivlanualul Operaţional. acolo unde
este cazul.
Transmiterea măsurilor ce se irnpun exploataţiilor cornercialc, solicitarea acestor exploata ţii
cm

să întărească măsurile de biosecuritate i să prezinte spre aprobarea D.S.V.S.A. Gala ţi planurile de
bîosecuritate actualizate cu indicarea acestor rn ăsuri;
• Controtul respect ării obligaţiei ca toate p ăsărite să fie plasate într-o cl ădire ciin exploataţie
şi ţinute acolo sau în alt Ioc din aceea şi expioataţie, astfel încât s ă nu aibă nici un contact cu alte
păsări domestice sau cu alte p ăsări captive din alte exploataţii, pentru prevenirea oric ărui coutact
direct şi indirect între p ăsăriie sălbatice vii, în special cele de ap ă, şi păsăriie dornestice şi aite păsări,
în special ra ţele şi gâştele.
Controlul respectării interzicerii accesul p ăsăriior dornestice la luciuri de apă, iacuri, bălţi,
râari şi orice altă arnenajare liidrologic ă artificială sau naturaiă pentru a minimiza contactul acestora,
dircct sati indirect, cu p ăsăriie sălbatiee, separarea ra ţelor şi gâştelor domestice de alte p ăsări de
curte.
• Controlul respcctării interdic ţiei de intrare a mai rnultor persoane, în zona de exploatare a
păsărilor domestice, mi şcările lirnitându-se 1a o singură persoană( proprietarul exploataţiei),
interdicţiei de adăpare a păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile
păsărilor sălbatice.
Va transrnite în regim de urgenţă prin toate mijloacele de comunicare accesibiie, pentru ca
toţi deţinătorii de păsări să fie informaţi despre măsurile impuse precum şi despre obligativitatea
notificării medicului veterinar de liber ă practic ă din comună şi DSVSA Galaţi asupra oric ărei
suspiciuni de boaiă, caz de inortalitate şi morbiditate manifestate la p ăsările aflate în proprietate;
•Supravegheriea populaţiilor de păsări sălbatice, în specîal a p ăsărilor de apă, precum şi
continuarea supravegberîi p ăsărilor moarte sau bolnave, în colaborare, dup ă caz, cu asocia ţii de
protil, institute, vân ători şi ornitoiogi amatorî impiicaţi în rnonitorizarea p ăsărilor sălbatice, şi
notificarea autorit ăţii conipetente a păsărilor descoperite moarte, precum şi îndepărtarea, în măsura

posibiiuiui, a carcaselor de păsări moarte de către uri personal care a fost informat cu precizie cu
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privire ia măsurile necesare pentru a se proteja împotriva unei infect ări cu virusul IA şi pentru a
împiedica transmiterea acestuia la animalele sensibiie. in acest sens doar persoanele instruite şi în

condiţii de maximă siguranţă şi securitate vor manipuia aceste cadavre;
3.2. Proprietarii păsărilor au următoarele obligaţii:
Să plaseze toate păsăriie într-o clădire din exploataţie, să le ţină acolo sau în alt loc din
aeeeaşi expîoataţie, astfel încât să nu aibă niciun contact cu alte p ăsări dornestice sau cu aite p ăsări
captive din alte exploataţii, pentru prevenirea oric ărui contact direct şi indirect între păsările
sălbatice vii, în special celc de ap ă, şi păsăriie clornestice şi alte păsări, în special raţele şi gâştele,
Să nu perrnită accesuî păsărilor domestice la luciuri de ap ă, iacuri. bălţi, râuri şi orice altă
amenajare hiclrologic ă artificial ă sau natural ă pentru a minimiza contactul acestora, direct sau
indirect, cu păsările săibatice.
Să separe raţele şi gâştele domestice de alte p ăsări de curte,
Să respecte interdic ţia de intrare a mai rnuîtor persoane, în zona de exploatare a p ăsărilor
dornestice, mi şcăriie limitându-se la o singură persoană ( proprietarul expîoata ţiei), interdic ţiei de
adăpare a păsărilor iomestice cu ap ă din rezervoarele de• ap ă de suprafaţă accesibile păsărilor
săîbatice,
Să aotifice, medicul veterinar de iiber ă practică din comună şi DSVSA Galaţi, oricei
suspiciune de boală, caz de mortalitate şi rnort>iditate manifestate )a p ăsările afiate în proprietate;
În cazul identific ării păsărilor moarte. s ălbatice sau domesticc, se va contaeta în regim de
urgenţă medicul veterinar din comun ă şi DSVSA Galaţi pentru dirijarea acestora Ia 1SVSA din
DSVSA Galaţi în vederea efectuării exarnenelor de laborator;
• Să efectueze cur ăţarea şi dezinfectarca mijloacelor de transport şi a echipamentului utilizate
pentru transportul p ăsăriior sau altor rnaterii posibil purt ătoare de virus:
Să respecte restric ţiile de mişcare respectiv intrareaiscoaterea p ăsărilor domestice şi a altor
păsări ţinute în eaptivitate din exploata ţiile în care sunt ţinute, fără aprobarea DSVSA Gala ţi;
• Să ţină evidenţa tuturor persoanelor care viziteaz ă exploataţia, cu excepţia locatarilor,
pentru a uşura supravegherea şi contro)ul bolii,
Să respecte interdicţia evacuării şi împrăştierii gunoiului cle grajd, a aşterautuiui uzat sau a
purinului în afara exploataţiilor; Să respecte interclic ţîa mişcării şi transportuiuhii de la exploata ţii pe
şoseie, excluzând drurnurile cu destina ţie privată din cadrul exploataţiilor, sau pe calea ferat ă a
păsărilor domestice sau a aitor p ăsări captive, a păsărilor ouătoare, a puilor de o zi, a ouăior sau a
cadavreior;
Să respecte interdic ţia transportuîui c ărnii de pasăre şi produselor din carne de pas ăre de la
abatoare. unităţi de tăiere, depozite frigorifice, a vânatului cu pene, clin zona de protec ţie,
Să anunţe toate cazurile de îmboln ăvire la om, cu rnanifest ări respiratorii, medicului de
familie, avâad îa vedere c ă boala se poate transtnite la om.
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3.3. M ăsuri specifice şi supliăneutare de bioseeuritate I ă nivelul exploata ţiiler coănerciale
avieole

Baza legaî ă privil3d aplicarea măsurilor cie bioseeuritate în exploata ţii comerciale avicote o
repreziniă Ordinul Preşedintelui ANSVSAnr. 147/2006.
În zona de supraveghere sau monitorizare inen ţionată mai sus funcţionează exploataţiile
comerciale aparţinând S.C. Vanbet S.R.I. (o ferin ă de GOC şi una de pui carne) şi îI.Coman Virgil
Vor fi aplicate în plus, m ăsuri specifiee de biosecuritate pe trei nivele ile risc existentc la
nivelul unei exploata ţii comerciale, dup ă cuzn urmează:
A)

Zona admiuistrativă - este zona de birouri şi alte ainplasainente adininistrative.

Această zonă este conectată cu drumul (accesul) .la domeniu pubtic şi legată direct cu exploaia ţia
comercial ă în cauză. Zoua administrativă este separată de restul zonelor de produc ţie şî
profesional ă). în acestă zonă, în perioada cie risc maxim de introducere a infîuen ţei aviare în
exploataţie vor fi aplicaie restiic ţii de intrare, fiind afi şat un iadîcator cu aceste restric ţii ta intrarea în
această zonă, precum şi asigurarea c ă încălţăinintea este curat ă (liberă cle materiale organice care ar
putea contamina zona adinînistrativ ă).
B) Zona profesională - este zona care face separarea între zona de produc ţie (halele de

creştere a păsărilor) 5i zcna de adniinistrativ ă: este zona uade se afl ă depozitate materialeie pentru
aşternutul care va fî f()losit în bale, depozitul de ftaraje, plaifornia de gunoi de gra .jd. etc. şi este zona
liberă de păsări sau materiale care iniră in contact direct cu p ă.sările.
vIăsuri1e suplimentare de biosecuritate îa ordine descresc ătoare, pe baza propor ţioaialităţii directe
intre fezabilitate. sustenabilitatea implement ării precum i efîcienţa reducerii riscului de introducere
şi răspndirii virusului gripal, sunt următoarele:
- Prevenirea accesu!ui niamiferelor- controlul roz ătoarelor precum şi interzicerea altor
animale domestice şi sălbatice (de exemplu pisicile şi câiraii):
..

- Atât spaţiul de depozitare pentru materialele de a şternut cât şi furaje vor fi acoperite şi
închise. fără posibilitatea acces al mamiferelor şi păsărilor domestice şi sălbatice;
- Se vor folosi haine şi încălţăminte diferite de cele foiosite în zna administrativ ă (de
exemplu de unică folosinţă) care se vor scbimba la nivelul filtrului sanilar. De asemnea,
vor exista facilităţi de dezinfecţie a încălţămitei folosite;
- Se va avea în vedere creearea unui mediu neatractiv pentru i ăsările sălbatice, prin
preveairea adăpostirii şi cuibăritului păsărilor sălbatice. Astfel, vor fî cur ăţate spaţiile din
jurul buncărelor de furajare, spaţiile verzi vor fi nieaţinute igienice cu iarba tunsă scurt,
arborii şi arbuştii cât mai neatractivi pentru p ăsările să1batice. Eventualele fructe c ăzute
pe jos vor fî culese, şi pentru îndepărtarea p ăsărilor săibatice poi fî folosite diferite
instalaţii luniineşcente fixe sau rotative;
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- Se va avea în vedere drenarea apelor exitcntc şi evit•area acumul ării lor ca urmare a
pioilor, ninsorii sau a altor ac ţiuni ş.i fenomene naturale şi artificiale,

- Nu va exista nici o amenajare sau spaţiu de cazare a altor păsări decât ce!e pentru care s-a
obţinut autorizaţia sanitară veterinară cie func ţionare (de exemplu păsări de companie sau
pentru hobby);
- Toate persoanele care vor intra în acest ă zonă. vor ti supuse în prealabil unei intruiri
privind respectarea normelor de bioseuritate. adaptate la produc ţia avicolă existentă.. şi
inţelegând implicaţiile privind respectarea s ănătăţii aniinale, sănătăţii publice şi a
siguranţei alirncntare;
- Rolurile şi responsabilitatea anagajaţiilor din frni ă trcbuie sa fie clar definite si expiicate
în consecin ţă iar vizîtele telinice programate trebuie sa se fac ă cu inforxnarea prealabil ă
(înainte de autorizarea accesului în zona tehnic ă) asup.ra întinderii fermei şi a planului de
biosecuritate
- Vor fî aplicate restric ţii de acces al persoanelor care vor intra în acest ă zonă. limitându-se
strict la personalul angajat al fermei şi acei vizitatori care sunt necesar s ă iritre în acest
perimetru;
- Personalul angajai precum şi orice vizitator va putea intra în aceast ă zonă precum şi în
zona de produc ţie doar dacâ au trecut 72 de ore de la orice contact cu p ăsări domestice,
păsări sălbatice (inclusiv păsări de colivie), produse de origine avicol ă şi provenite de la
păsări sălbatice, subproduse nedestinate consumului urnan, inclusiv gunoi cie grajd;
- La nivelul exploataţiei va exista un registru de vizitatori în care vor fa trecute toate
persoanele care au avut acces în exploata ţie;
- Obligatoriu dezinfec ţia mijloacelor de transport. a ro ţilor, inclusiv a treptelor de acces la
cabina şoferului care transportr ă furaj, rnateriale pentru a şternut şi limitarea la rrn nurn ăr
cât mai niic de transporturi în aceast ă zonă
- În rnăsura posibilităţilor transportul păsărilor, ouălelor de incubat, a gunoiului de grajd ar
trebui să evite traversarea acestei zone profesionale sau atunci când o traverseaz ă, aceste
tranporturi să fîe dezinfectate atât Ia intrarea cât şi la ieşirea din zonă;
- Toate vehiculele. rnaterialele şi cuştiile folosite, care au intrat în contact cu p ăsările,
carcasele de păsări, ouă. precurn şi cu toatc subproduscie nedestinate consumului urnan
avicol vor fi dezinfectate înainte cie a ii folosite pentru o alt ă expioataţie. De preferat, este
ca ticcare exploata ţie să deţină propriile facilităţi şi materiale descrise anterior far ă a fi
transferate şi folosite de Ia o exploataţie la alta.
C)

Zona de prodtictie - acestă zonă este reprezentat ă de halele de creştere ale păsăritor şi

care sunt fizic separate de celelate dou ă zone. Măsurile suplimentare de biosecuritate îa ordine
descrescătoare, pe baza proportionalit ătii directe între fezabilitate, sustenabilitatea irnplernent ării,

precum şi efacien ţa reducerii riscului de in ţroducere şi răspâadirii virusului gripai, sunt următoarele:
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- Existenţa unei singure categorii de producţie pe zona de producţie, fără mixarea diferitelor
categorii ( de exemplu pui de carne cu curcani sau cu g ăini ouătoare);

- Se va avea în ve&re creearea unui mediu neatractiv penlru p ăsările sălbatice;
- Vor fi aplicate restric ţii de acces al persoanelor care vor intra în acest ă zonă, limitându-se
strict Ia personaluî angajat al fermei şi acei vizitatori care sunt necesar s ă intre în acest
perimetru, respectând în mod obligatoriu toate m ăsurile de biosecuritate;
- .Prevenirea accesuiui mamiferelor- coatrolul roz ătoarelor precum şi interzicerea altor animale
domestice şi sălbatice ( de exemplu pisicile şi câinii). Controlul d ăunătorilor va fî efectuat
atât în interior spa ţ iilor de cazare ( f ără accesul păsărilor domestice) cât şi în afara acestor
prin amplasare de momeli şi/sau capcane;
- O atenţie deosebită va fi acordată igienei la iritrarea vizitatorilor în spa ţiile de produeţie prin
scliimbarea hainelor şi a încălţărnintei cu liaine de unic ă folosinţă gen salopetă sau halat,
igieriizare mâiailor şi priaderea corespuaz ătoare a părului sub o bonetă.. Flaine1e şi
îacăiţămiritea personalului angajat vor fi specifiee fiee ărei hale în parteJa intrarea în fiecare
hală va fi demarcat ă vizibil o zonă de igienizare. în aceast ă zonă rămânând hainele de unic ă
folosinţă şi încăl ţămintea folosită. Atât 1a intrare cât şi la ieşirea înc ălţărnintea va fi
dezinfectată:
- Se va avea în vedere controlul şi asigurarea tutoror halelor in vederea evit ării intrării
păsărilor sălbatice în aceste hale;
- Va fi folosită în adăparea păsărilor doar apă potabilă. fiind iiiterzisă folosirea apelor de
suprafaţă;
- Managementul produc ţiei la nivelul exploataţiei va avea la bază principiul ,,totul plin ..totul gol de preferabil la nivelul intregii ferme. Se va evita transportul de turaj cle la o hal ă
la alta sau de la o exploataţie la alta. îndepărtarea cadavrelor, a ou ălelor sparte şi respinse se
va face cel puţin zilnic. Procedura de cur ăţenie şi dezinfecţie a autovehicirlelor precuni şi
mişcarea acestora va respecta aspectele descrise în cazul zonei profesionale;
- Prevenirea prin orice mijloace a contactului direct dintre materiile fecale ale p ăsărilor
sălbatice aflate în zbor şi păsările domestice din hal ă:
Realizarea ac ţiunilor de curâţare şi dezinfecţie a echipamentelor mobile folosite în aceast ă
zonă va fi cfectuat ă ori de câte ori este necesar atât Ia intrarea cât şi la ieşire. Foate
materîalele vor fi menţinute pentru fiecare hal ă de produeţie (ex:pe coduri de culori) şi nu vor
fi utilizate pentru mai ntulte ferme. Echiparnentul imobil va fi cur ăţat şi dezinfectat după
fîecare ciclu de produc ţie;
- Depozitarea gunoiului de grajd şi a aşternutului folosit nu va fi efectuat ă în apropierea halelor
de creştere şi vor fi iniediat îndepărtate după fînaiizarea ciclului de produc ţie;
- Vehiculele care transport ă furaj şi material pentru aştentutul de grajd riu vor avea acces direct
în zona de productie, ac ţiunile sc vor efectua prin transbordare;
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- Eliminarea cadavrelor se va efectua la distan ţă de halele de producie şi aproape de drumul
public (accesibil din afara fermeî). Congeiarea esie recomandata, deoarece faciliteaz ă

depozitarea pe termen ntai Iung şi transportul ulierior eu o frecven ţă mai mică, care iniplic ă
un risc mai redus decât trasnporturile frecverate c ătre unităţi de procesare;
Toate rnişcările comerciale de păsări şi prociuse cie origine animal ă (avicole) precum şi
mi şcările de subproduse ncdestinate consumului uman. inclusiv gunoi de grajd vor fi
notifacate în. preaiabil D.S.V.S.A. din jude ţul de origine şi de destinaţie şi supuse controlului
şi autorizării acestora atât pentru mi şcările intrajudeţene cât şi intezudeţen.
Sunt interzise expoziţii!e, pieţele sau alte târguri şi locurile de repopulare a v ănazului;

3.4. Custozii ariilor protejate, Agen ţia de Proiecţia Mediului Galaţ i, gestionarii
fondurilor de vân ătoare (AJVPS, Direcţia Silvică, Asociaţia de vânătoare Valea Neagră) vor
realiza urm ătoare.Ie ac ţiuni:
lntensificarea supravegberii ofaciale a popuiaji.i!or de p ăsări sălbatice. în special a p ăsărilor
de apă, precum şi continuarea supravegherii păsărilor moarte sau bolnave. în colaborare,
după caz cu asociaţii de profil, institute. vân ători şi ornitologi amatori im•plicaţi în
monitorizarea păsărilor sălbatice, şi notifacarea autorit ăţii competente a păsărilor descoperite
moarte, precum şi îndepărtarea, în mă sura posibilului, a carcaselor de p ăsări nioarte de către
un personal care a fost inforraat cu precizie cu privire 1a m ăsurile necesare pentru a se proteja
împotriva unci infectări cu virusul IA şi pentru a împiedica transmiterea acestuia Ia aniznalele
sensibile. In acesz sens doar persoanele instruite i in condi ţii de maximă siguranţă şi
securitate vor rnanipula aceste cadavre;
- Campaaii care să infornaeze publicul şi să sensibilizeze vânătorii şi ornitologii amazori şi
prestatorii de scrvicii Iega!e de divertisment acvatic asupra obligativit ăţii notifacărui oricărui
suspiciuni cle boal ă precum şi despre eventualele restric ţii aplicate. De asernenea, o atea ţie
sporită şi o conştientizare asupra riscurilor introducerii şi diseminării bolii va fi comunicată
vânătorilor. care pot transmite virusul de la s ălbatic ia domestic atât în exploata ţiile aioaa
profesionale. cât şi în cele cornerciale care nu de ţin anăsuri stricte de biosecuritate. în cazul
identifacării cadavreior de păsări sălbatice în stare avansat ă de deteriorare, fac ăndu-le astfel
irnproprii testelor de laborator. acestea vor fa îndep ărtate corespunzător şi distri.ase pria
ecarisare într-o unitate specifac ă autorizată sanitar veterinar:
- Se interzice eliberarea în natur ă a vânatului cu pene ţinut în captivitate;
- Se interzice v ănarea păsărilor sălbatice sau capturarea acestora din aatur ă;
- Se interzice utilizarea p ăsăriior cîira ordinul Aaseriformes şi Chamdriiformes ca păsări
morneal ă.
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3.5.

U.A.T. Iveşti şi U.A.T. Lieşti vor realiza urni ătoarele acţiuni:

- Asigură o persoană de contact. pemanent, cu institu ţiile implicate în controlul bolii;

- Asigură subslan ţele dezinfectante, instri.imentele pentru aplicare, a1te materiale necesare şi
personalul care să efectuezc dczinfec ţia sub supraveghere saaitar veterinar ă, a locului unde
suat păsări boinavc:
- Stabi.lesc o parcela de p ăinârit pentru îagropare şi o comuaica CLCB în vederea înaînt ării
..Cerere catre Agen ţia Locală pentru Protecţia Mediului pentru aprobarea unei parceîe pentru
îngropare;
- Stabilesc într-un docurnent scris proprietariî de utilaje pentru s ăpat, numele şi .modul de
contactare a operatorului utilajului, rnodul de aiimentare a utîlajului cu combustibii, în caz de
necesitate şi după primirea aprob ării;
Controlul respeetării obligaţiei ca toate p ăsările să fie plasate intr-o cl ădire din expioatatie şi
ţinute acolo sau în alt loc din aceeaşi exploataţie, astfei încât să rni aibă niciun contact cu alte
păsări domes[ice sau cu alte p ăsări captive din alte exploata ţii, pentru prevenirea oric ărui
contaCt direct şi indirect între păsările sălbatice vii, îri special cele de ap ă, şi păsăriie
domestice şi alte păsări, in special raţeie şi gâştele;
Controlul respect ării interzicerii accesul păsăriior domestice la luciuri cle ap ă. iacuri, hăl ţi.
râuri şi orice altă anieaajare hidrologic ă artificiai ă sau natural ă peritru a minimiza contactul
acestora, direct sau indirect, cu p ăsările sălbatice, separarea ra ţeior şi gâştelor domestice de
alte păsări de curte,
Controlui respectării interdicţiei de intrare a mai multor persoane, în zona de exploatare a
păsărilor domestice. mi şcările Iirnitându-se la o singură persoană ( proprielarul exploataţiei),
înterdicţiei de adăpare a păsărilor domestice cu ap ă din rezervoarele de ap ă de suprafaţă
accesibile păsărilor săîbatice,
Va transniite în regim de urgeaţă prin toate mijloacele de comunicare aecesibile, pentru ca
toţi deţinătorii de păsări să fie irtforrna ţi despre măsurile impuse precum şi despre
obligativitatea notific ării meclicului veterinar de liber ă practică din comună şi DSVSA Galaţi
asupra oric ărei suspiciuni de boal ă, caz de mortalitate şi rnorbiditate nianifetate 1a p ăsările
afiate în proprietate; va afi şa, în zona de cantonare a lebedelor de iarn ă. interdicţiile şi
atenţionările primite rnodel de Ia DSVSA Ga1a ţi;
Supravegherea populaţiilor de păsări sălbatice, în special a p ăsărilor de apă, precurn şi
coatinuarea supravegherii păsărilor moarte sau bolnave, în colaborare, dup ă caz. cu asociaţii
de profil, institute, vânători şi ornitologi amatori impiicaţi în monitorizarea pă.sărilor
sălbatice, şi notificarea autorit ăţii competente a p ăsărilor descoperite nioarte, preeum şi
îndepărtarea, în măsura posibilului. a carcaselor cle p ăsări inoarte de c ătre un personal care a
fost informat cu precizie cu privire ia rn ăsurile necesare pentru a se proteja împotriva unei
infectări cu virusul IA şi pentru a îrnpiedica transmiterea acestuia Ia animalele sensibile. In
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acest sens doar persoanele instruite şi în condi ţii de rnaximă siguran ţă şi securitate vor
manipula aceste cadavre:

3.6. U.A.T. Umbrăreşti, B•arcea, Grivi ţa, Fundeni vor realiza urm ătoareîe ac ţiuni:
- Asigură o persoană de contaet. pe.manent, cu institu ţiile impiicate în controlul bolii;
- Supravegherea popula ţiilor de păsări sălhatice, în special a păsărilor de apă. precum şi
continuarca supravegherii p ăsărilor rnoarte sau holnave, în colaborare. dup ă caz, cu asociaţii
de profil, institute, vân ători şi ornitologi amatori implieaţî în nionitorizarea păsărilor
sălbatice. şi notificarea autorit ăţii competente a păsărilor descoperite inoarte, precum şi
îndepărtarea. în m ăsura posibi[ului, a carcasetor de p ăsări moarte de c ătre un personal care a
fost inforivat cu precizie cu privire la m ăsurile necesare pentru a se proteja împotriva unei
infectări cu virusuî IA şi pentru a împiedica transmiterea acestuia la anin1alele sensibiîe. lrt
acest sens doar persoanele instruite şi î.n condiţii de maximă siguranţă şi securitate vor
manipula aceste cadavre:
- Asigură substantele dezinfectante, instrumentele pentru aplicare, a!te materiale necesare şi
personalul care sâ efectueze dezinfec ţia sub supraveghere sanitar veterinar ă, a iocului unde
sunt păsări bolnave;
- Stabilesc o parcel ă de pământ pentru îngropare şi o comunică CLCB în vederea înairit ării
,.Cerere catre Agen ţia [..ocală pentru ProLec ţia Mediului pentru aprobarea unei parceie pentru
îngropare
- Stabilesc într-un doeuinent scris proprietarii de utilaje pentru sapat, numele şi modul de
contactare a operatorului utilajului, modul de alinlentare a utilajului cu combustibil, în caz de
necesitate şi după primirea aprobării;
Controlul respect ării obligaţiei ca toate p ăsările să fie plasate într-o cl ădire din exploataţie şi
ţinute acolo sau în alt Ioc din ac.eea şi exploataţie, astfel încât să nu aibă niciun contact cu alte
păsări domestice sau cu alte păsări captive din aite exploataţ ii, pentru prevenirea oric ărui
contact direct şi indirect între p ăsările sălbatice vii. în special ceie de ap ă, şi păsările
domestice şi alte păsări. în special raţele i gâştele;
- Controiul respect ării interzicerii accesul p ăsărilor domestice Ia luciuri de apă, lacuri, băîţi,
râuri şi orice aită amenajare hidrologică artificia] ă sau natural ă pentru a minimiza contactul
acestora, direct sau indirect. cu p ăsările sălbatice. separarea ra ţelor şi gâştelor domestice de
alte păsări de c•urtc.
- Controlul respect ării interdicţiei de iritrare a mai mu!tor persoane. în zona de exploatare a
păsărilor domestice. mi şcările Iiiuitâridu-se la o singur ă persoariă (proprietarul exploata ţiei).
interdic ţiei de adăpare a păsărilor domestice cu apă din rezervoare]e de ap ă de suprafaţă
accesibile p ăsărilor sălbatice.
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- Va transmite în regim de urgen ţă prin loate mijloacele de comunicare accesibile, pentru ca
toi deţinătorii de păsări să fie informaţi despre măsurile irnpuse precuin şi despre

ob!igativitatea notiîc ării medicu!ui veterinar de liber ă ţ ractica din comună şi DSVSA Gala ţi
asupra oric ărei suspiciuni de boal ă. caz de mortalitatc şi morbiditate manifestate la p ăsăriie
aflate în proprietate; va ati şa, în zona de cantonare a Iebedelor de iam ă, interdi.c ţ iile şi
atenţionările prirnite rnodel de 1a DSVSA Gala ţi.

3.7.

lnspectoratul de Poli ţie al Judeţului Galaţi va realiza urm ătoarele acţiuni:
Creşte frecvcn ţa controalelor, pentru rcspectarea interdic ţiei mişcării şi transportuluiui de la
exploataţii pe şosele sau pe calea ferata a p ăsărilor domestice sau a altor p ăsări captive, a
păsărilor săibatice. a pasărilor ouătoare, a puilor de o zi, a ou ălor sau a caclavrelor, a c ărnii de
pasăre şi produselor din carne de pasăre de la abatoare, unităţi de răiere, depozite frigorif1ce,
a vânatului cu pene. la intersectia DN25 cu DN 25A, DJ 254 la ie şirea din loc. Ivc şti spre
Că!rnăţui. intersecţia DN25 cu DJ 252 şi cu DJ 252 cu DC 58;

- Creşte frecvenţa controalelor pentru respectarea interdic ţiei expozi ţiilor. pieţelor sau alte
târguri şi cornercializării păsărilor. cărnii de pasăre, produselor din carne de pas ăre în zona
de supraveghere respectiv localit ăţile Iveşti. Buceşti, Torceşti, Umbrăreşti. Condrea, Salcia,
Siliştea, Uinbrăreşti-Deal, Barcea., Podoleni, Lie şti, Călm ăţui, Lungoci, Fundeni, Ilanu
Conachi;
- Controiul respectării interzic.erii accesul p ăsărilor domestice Îa luciuri de ap ă. lacuri, bălţi,
râuri şi orice altă anicîiajare hidrologic ă artificială sau naturală pentru a niininiiza contactul
acestora. direct sau indircct cu p ăsările sălbatice. separarea ra ţelor şi gâştelor domestice de
alte păsări de curte;
- Comunic ă CLCB prin DSVSA Galaţi rezultatul acestor controlale şi orice suspiciuni de
boală, eazuri de rnortalitate şi morbidilate manifestate Ia păsări dornestice şi păsări săibatice;
- Controleaz ă respectarea interdic ţiei rnişcării şi transportulului de la exploata ţii pe şosele.
exciuzând drurnuri!e cu destinatie privată din cadrul exploataţiilor, sau pe calea ferat ă a

păsărilor dornestice sau a altor p ăsări captive, a păsărilor ouătoare. a puilor de o zi, a ouăior
sau a cadavrelor;
- Controlcază respectarea interdic ţiei transportului cărnii de pasăre şi produselor din carne de
pasăre de la abatoare, unit ăţi de tăiere, depozite frigorifice, a v ăriatuliji cu pene, din zona de
protecţie,

3.8. Inspectoratul pentru Situa ţii de Urgeaţă Galaţi va realiza următoarele ac ţ iuni:
- Intervine dacă boala va difuza şi va cuprinde rnai multe [ocalităţi şi păsărilc domestice,
- Va transmite în regim de urgen ţă la DSVSA Galaţi orice suspiciuni de boal ă, cazuri de
mortalitate şi rnorbiditate rnanifestate la p ăsări domcstice şi păsări sălbatice;
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4. IMASURI APLICATE NWELUL JUDEŢULUI GALAŢI:

- Medicii veterinari vor cfectua ua recensământ şi vor inspecta cât mai multe exploataţii Cu
păsări, vor comunica rezultatui acestor controale luaar în prime!e 5 ziie şi ori de câte ori apar cazuri
de păsări suspecte, cadavre de p ăsări sălbatice
— D.SV.S.A. Gaiaţi, cu sprijinul instituţiilor menţionate mai sus, va aplica toate ac ţiunile
Iegate de supravegherea şi detectarea timpurie a gripei aviare Ia p ăsările domesticc precum şi pentru
a preîntâmpina orice transmiterc a virsului infuen ţei aviare de Ia păsări sălbatice îa p ăsări domestice
şi transmiterea virusului de la o exploata ţie Ia altă exploataţie.
O.S.V.S.A. Galaţi va transmite, o operativ ă zilnică privind numărul cie controale efectuate în
zona de supraveghere sanitar veterinar ă, data estimativă a fînalizării acestor controaie, orice
rnodificare în statusul de s ănătate al păsărilor domestice şi sălbatice, precum şi o monitorîzare a
evcntuaielor exploata ţ i.i eomerciale aflaie în acest ă zonă. ia A.N.S.V.S.A., C.L.C.B. Gala ţ i, I.S.U.
Gaiaţi, C.J. Ga!a ţi.
- D.S.VS.A. Galati va demara cât mai curând posibil. coatroale oficiaie la nivelul
expioataţiilor comerciale avicole de pe raza jude ţului privind aplicarea şi menţinerea măsurilor de
biosecuritate.
— Se va menţine în permanentă o starc de vigilenţă şi monitorizare a orieăror notifîc ări venite
din teritoriu.
— Toate cazurile de îmbolnăvire la ora cu manifest ări respiratorii se anun ţă medicului de
farnilie. având în vedere c ă boala se poate transmite 1a om:
— Toate iadicaţiile medicului de faniIie şi medicului veterinar de Iiberă practică din comună
trebuie respectate necondi ţionat.
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