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ANUNȚĂ 

MĂSURI SUPLIMENTARE DE BIOSECURITATE CE TREBUIE APLICATE LA NIVELUL  

GOSPODĂRIILOR  POPULAȚIEI ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI INFLUENȚEI AVIARE 

 

Având în vedere situația epidemiologică din Europa ca urmare a confirmării unor noi 

focare de gripă aviară înalt patogenă H5N8 și H5N5 în țări precum Bulgaria, Cehia, Germania, 

Franța, Danemarca, Polonia, Slovacia, Ungaria, România (un focar în județul Mureș, un focar în 

județul Harghita), numărul mare de cazuri depistate la păsările sălbatice precum și faptul că un 

număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul Românie folosind culuarul panono-bulgar, 

DSVSA Neamț consideră că aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de bisecuritate, la 

nivelul  gospodăriilor populației , pot duce la reducerea riscului contactului între păsările 

domestice și sălbatice după cum urmează: 

-Separarea în cadrul gospodăriei, în ăsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de restul păsărilor 

domestice;                                                                                                                                                                        

-Se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute 

închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate, iar atunci când acest lucru nu este 

posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu au acces 

păsările; sălbatice;                                                                                                                                                         

-Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile 

păsările sălbatice;       

-Se va evita intrarea mai multor personae în zona de exploatare a păsărilor domestic, mișcările 

limitându-se la o singură persoană (proprietrul exploatației); 

-Se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și 

animale de companie; 

-Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții 

prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de creștere a păsărilor domestice sau utilizarea 

unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei; 

-Prevenirea contactului direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și 

păsările domestice și alte păsări în special rațele și gâștele; va trebui limitat pe cât posibil accesul 

palmipedelor la amenajări hidrologice naturale sau artificiale (lacuri, bălți, etc); accesul acestora 

la amenajări hidrologiceprivate se va face doar în cazul în care administratorul /proprietarul 

amenajării hidrologice  poate asigura o protecție adecvată care să resricționezeorice posibil 

contact cu păsările sălbatice și libere; 

-Evitarea introducerii în exploatațiile nonprofesionale (gospodării) a păsărilor sălbatice indiferent 

de context (păsări epuizate fizic, rănite, moarte, vânate); 

-Orice modificare în statusul de sănătate al păsărilor (îmbolnăviri bruște, lipsa consumului de apă 

și furaj, mortalitate, etc.) va fi notificată în regim de urgență medicului veterinary de liberă 

practică împuternicit; 

-Permiterea accesului în exploatație a medicului vetericar pentru întocmirea catagrafiei 

efectivelor de păsări din gospodării și realizarea examinării clinice și a vaccinării păsărilor; 

-Este interzisă achiziționarea de păsări de la persoane (fizice sau juridice) care desfășoară 

activități de comerț ambulant cu păsări.  

  

 


