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PRIMĂRIILE DIN JUDEŢUL ILFOV

Având in vedere situaţia epidemiologică actuală de La nivelul Uniunii Europene privind evoluţia
Influenţei Aviare(Olanda, Franta, Bulgaria) precum şi prognozele epidemiologice pentru începutul
anului 2018, factorul primordial de transmitere şi propagare virală rămâne, in continuare, migraţia
păsărilor sălbatice, Cu precadere a speciilor de apă(palmipede).

Analiza de rise efectuată de EFSA(European Food Safety Authority), evidenţiază faptul că riscul
cel mai ridicat de introducere a Influenţei Aviare, este pe culoarele de migra;ie care traversează zona
nord-estică a Europei.

Având in vedere cele prezentate anterior, vă informam Cu privire la riscul major de apariţie a
influenţei aviare in perioada imediat următoare.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm să ne sprijiniţi prin mediatizarea Ia nivel local a
situaţiei epidemiologice, să informaţi crescătorii şi deţinătorii de păsări(gospodării ale populaţiei) despre
următoarele măsuri de biosecuritate:

- Păsările vor Ii menţinute in interiorul curţilor, fără a fi lăsate libere în afara acestora;
- Se va avea in vedere limitarea perimetrului din interiorul curţii Ia care au acces(acesta fund

cât mai restrâns);
- Hranirea păsărilor se va face in spaţii inchise sau acoperite Ia care nu au accces păsările

sălbatice;
- Furajul folosit va ft depozitat in spaţii inchise evitandu-se accesul păsărilor salbatice, inclusiv

al “ speciilor purne”: vrăbii . ciori. porumbei, coţofene, etc;
- Separarea palmipedelor în alt adşpost fa;ă de restul păsărilor în cadrul gospodăriei;
- Interzicerea accesului palmipedelor La amenajări hidrologice naturale sau artificiale(lacuri,

băl;i, etc); accesul acestora Ia amenajări hidrologice private se va face doar in cazul în care
administratorul/proprietarul amenajării hidrologice poate asigura o protecţie adecvată care să
restricţioneze once posibil contact cu păsările sălbatice libere;

- Once modificare în statusul de sănătate al păsărilor(imbolnaviri bruste, lipsa consumului de
apă şi furaj, mortalitate) va ft notificată în regim de urgenţă medicului veterinar de liberă
practică concesionar şi DSVSA judeteană.
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