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Judeţ Timiș

Prin prezenta vă informăm că, în urma—eliberării B.A. nr, 14278 din data de
11.08.2021, emis de L.S.V.S.A, Timiș, a fost confirmată prezența virusului pestei porcine
africanela 2 (două) capetesuine (scroafe) din exploatația nonprofesională RO1579960027,
localitatea IERSNIC nr. 92, proprietar COMANDaniel Gheorghe .

De asemeneaaufost stabilite zonele de protecţieși supraveghere în jurul focarului PPA
după cum urmează:

Zonade protecţie: (0 - 3Kmi

= localitatea IERȘNIC, OHABA LUNGĂ, TOPLA;
Zonade supraveghere:(3-10Km):

= localitățile DOBREȘTI, LĂPUȘNIC, BARA, RĂDMĂNEȘTI, OHABA ROMÂNĂ, DUBEȘTI, BUNEA MARE,
PĂDURANI, POVERGINA, REMETEA LUNGĂ, RĂCHITA, MĂNĂȘTIUR, LEUCUȘEȘTI, JUPANI, SUSANI,

BETHAUSEN, CUTINAși CLADOVA.

Luaţi măsuri de informare a cetătenilor privind respectarea următoarelor. măsuri
pentru protejarea sănătaţii animalelor pe care le dețin:

- e Să nu achiziționeze și să nu vândă animale neidentificate, fără documente de mişcare, fără
certificat sanitar-veterinar pentru porcine respectiv pentru animalele destinate
abatorizării, eliberat de medicul veterinar;

Să nu scoată/introducă scroafe/vieri din/în exploatație în vederea efectuării montei;
e Să nu sacrifice porci aflaţi în gospodăriile populației aflate în zona de supraveghere și

protecţie fără avizul medicului veterinar;
e Să anunţeorice caz suspect (animal mortsaucu semne clinice) medicului veterinar;
e Să folosească echipamente deprotecţie (salopetă, cisme de cauciuc) numai în adăpostul

animalelor/porcilor;

e Să utilizeze dezinfectanți pentru încălțămintea folosită, la intrarea și ieșirea din adăpostul
animalelor/porcilor; în acest sens se vor amenaja dezinfectoare pietonalela intrarea înadăpost;

e Să nu hrănească porcii cu resturi alimentare de la bucătărie (lături-resturi de la carne şiproduse din carne de porc/mistreţ, în special nepreparate termic);
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Să evite intrareaîn adăpostul porcilor, timp de 48 ore, în cazul în care participă la
activități de vânătoare;
Să evite contactuldirectsau indirectcu mistreţii/mediul sitvatic;
Să evite accesul persoanelor străine, nejustificat, în adăpostul animalelor;
Să folosească în hrana porcilor nutreţurile vegetale numai după minim 30 dezile de la
recoltarea acestora;
Să folosească paiele, ca așternut, după minim 90de zile de zile de la recoltarea acestora;

Să igienizeze și să dezinfecteze orice echipament pe careîl folosesc.
Cu stimă,

Dr.A


