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Avand in vedere Planul de masuri stabilit si inregistrat de D.S.V.S.A. la nr. 15664/01.11.2019 privind con
Africane in exploata?ia nonprofesionala a domnului Hantu Ion din localitatea Mircestii Noi, com. Vanatori
si prevenirea acestei boli, se revine cu informarea popula?iei asupra masurilor de biosecuritate ce se imp
crescatorii de suine:
Pesta Porcina Africana este o boala mortala pentru porcii care se imbolnavesc, neexistand vaccin, singura cale de a evita riscul de
masuri de biosecuritate.
In acest sens, to?i crescatorii si de?inatorii de suine (gospodarii ale popula?iei), trebuie sa ?ina cont de urmatoarele masuri de biose
- Circula?ia si transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzand, daca este necesar, drumurile de deservire a exploata
aprobarii de catre DSVSA Vrancea in cazul autorizarii circula?iei prevazute in Directiva consiliului 60/2002 , la art.10, litera (f). Acea
aplice la tranzitul de porci pe cale rutiera sau feroviara, fara descarcare sau oprire .
- Porcii nu pot parasi exploata?iile in care sunt crescu?i, pana la stingerea focarului de pesta porcina africana si ridicarea masurilor
- Circula?ia si transportul oricarui alt animal domestic pe drumurile publice sau private, excluzand, daca este necesar, drumurile de
aprobarea de catre DSVSA Vrancea, sunt interzise.
- Este interzis proprietarilor de exploata?ii sa introduca sau sa scoata orice alta specie de animal domestic in/din exploata?ii, fara au
- Este interzisa comercializarea porcinelor vii, a carnii, produselor din carne si a subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU
specii de animale, fara avizul DSVSA Vrancea.
- Este interzisa proprietarilor scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc si orice alte produ
carne de porc, fara avizul DSVSA Vrancea.
- Camioanele si celelalte vehicule si echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susc
precum carcasele ,furajele,gunoiul de grajd, tulbureala etc. ) sunt cura?ate ,dezinfectate , daca este necesar dezinsectizate si tratat
contaminare ( in conformitate cu prevederile art.12 din Directiva UE 60/2002 ).
- Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate parasi zona fara a fi cura?at si dezinfectat;
- To?i porcii mor?i sau bolnavi dintr-o exploata?ie trebuie de indata sa fie declara?i medicului veterinar oficial, care procedeaza la in
conformitate cu procedurile stabilite in manualul de diagnostic;
- Se interzice sacrificarea porcilor fara avizul medicului veterinar oficial ( sacrificarea se poate face doar in prezenta medicului veteri
ante si post mortem);
- Orice persoana care intra sau iese din exploata?iile de porcine trebuie sa respecte masurile de igiena adecvate, necesare pentru a
virusului pestei porcine africane.

