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Informarc 	 ZIUA 11 UJNA Q Cu privire Ia riscul pătri IerII virusnlui postcl porciue atricine 

Avănci tn veclerc confil rea preenteI virusului Pestei Porciie Africane, in judetul Braila, F 
raza Iocalitatii Piecatei la 80 km de judetul Galati in data de 10.07.2018 conforiu adreaei DSVSA Bri 

cu nz.8302d1n 10.07.2018, Ia po ci doinestici din doua ospedaril ale populatiei, vă  aducem la 
cunoştinta masurile necesarc pe tru a Iiiaita raspand -irea bolii, 

Boala sc transmite de i porcii mlstreti bolnavi, de la porcii dtne.stici bolziavi, cadavrele 

acestora, prccum si pria caraea prcparatele de carae de porc provenita de la porei bolriavi si care 

sjuuge ia hrana porcilor sanatos. 

Ciun şe inauifesta pesta j iorciiia nfrlcaua: 	 - 

- aparltia febrei inari (peste WOQ estc , in generaL primul semn al bolii, care este iiisotita dc 

unnatosrcic simptaiue: dercsie, ivapetenta, respiratie rapkla si dificila, scurgeri riuzale si 

- tulbuzari de caordonare a niscariIor si se inghesuie unii in altii. 

• scroafele prezinta riso de vort in orice satdiu do gestatie. 

- unii porci mauifesta semn de constipatie sisau vai şaturi, iar altii diaree cu sange. 

• in special la extromitati, cade si la urcchi apar zone congesticnate sau henioragice subcutanate. 

• Corna, care surviue intre 	zile cic Ia aparitia semnelor clinicc poate preceda moartea aninialtil 

1eceiiiandarl pentrlz iItinatOr11 ile porci iu vederen protejarli de pesta porclaa afrlcana: 

- nu intraţl în adăposturile 1 inde creşteţi porcii cu înc ătţămintca şi bainelc eu vare aţl 

umblat pe stradă  este resmandat oltiar ca, pentru dezinfec ţla la-intrarea tn adăpost, să  

1A 

UDEŢUL GALA  
NERALĂ  

01t.. 

puneţi o tăviţă  cu pais tt 

- creşteţi porcii doar tn s 

străiai dc curten dumrien 

porci clotziestici; 

nu lizăitiţk animalcle cu 

gătită în milie; dacă  e; 

fonnâ nu daţi porcilor a 

nu sooateţi scroafelejvi 

expl9ataţic;  

su o soluţie slabă  de sodă  caustică; 

îngradite, Iără  poslbilitatea de a veni în contsot cu porci 

itră, cu porci mistreţi sau cu proprletari ştrălnl care dcţln 

turi atitnentare/lături/spălătură  proveaite de la cauea de porc 

ă  vânători în tmile care aduc canic de mlstre ţ, sub niolo 

proienită  dc la spăiarea cSmii snu resturi de carnv; 

i din exploataţîe în scopul inontei cu ànimale dln altă  
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* nu cuinpăraţi purcei din 10 
ccrtiflcaţ  sauitar veterinar 

iinputernicit; 

- nufoloslţiînhranaanlmai 
contact cu porel *uistrc ţl bi 
Cc tac dctlnatoaii de aai 
porcină  afrlcană? 
anunţa imeiiat raedioul ve 

veterinar oflcial, on Direc 
Toate araimalele suspectct 

vor fI clespăgubiţl dc către 

i nccuziosoute, tără  a fi identiflcuţi (ju crotalie) şi fără  
sănătate eliberat cle medicul vcterinar dc libcră  prwtică  

r iarl ă  culeusă  cte pecămp. pentru că  ca ar fl putut săvină în 

a1eisa cazul îaa eare snspecteza ci un porc este bolnav de pci 

inar irnputernicit de liheră  practioă  din Ioealitate, ori meiicul 
Sanitară  VetorinaM şk pentru Siguranţa A1unnteIor Galati. 

,uie ucise şi distruse, conform 1egis1 ţle1 în vigoare, iar proprietaril 
t la preţul de piaţă  aI ariimaletor. 

DSVSA GaIati a facut adre 
- Toate oonslllilc localc dia 
- Fernrelecleporcidinjude 
- A.3.V.).S. GaIati, Dircctii 
- Catre toti medicil veterin 
- Direc*iavamilor 
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