DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ARAD
RECOMANDĂRI PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI
ȘI REDUCEREA PAGUBELOR PROVOCATE DE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
Având în vedere creșterea numărului de focare de pestă porcină africană (PPA) în județ, atât
la porcul domestic cât și la mistreți, respectiv necesitatea de a reduce la minim pagubele economice
rezultate din uciderea animalelor și imposibilitatea comercializării porcinelor vii din zonele
afectate, considerăm oportun să informăm asupra necesității de a respecta măsurile de prevenție
necesare pentru reducerea răspândirii PPA pe teritoriul județului Arad.
RECOMANDĂRI
1. Pentru reducerea răspândirii PPA pe teritoriul județului Arad ESTE ABSOLUT
NECESAR ca toți crescătorii de porci să anunțe medicul veterinar despre orice caz de îmbolnăvire
sau moarte a animalelor din gospodărie și să respecte cu strictețe următoarele :
- să nu vândă / cumpere porcine fără acordul medicului veterinar;
- sa utilizeze echipamente de protecție (haine și încălțăminte special destinate activităților de
îngrijire a porcitor);
- să nu lase porcii în libertate, cu posibilitatea de contact cu porcii mistreți;
- să evite contactul cu oameni si materiale contaminate provenite din gospodării /
exploatații / zone contaminate;
- să evite deplasările în zone afectate de PPA (păduri);
- să nu cumpere carne și produse din carne de porc din locuri neautorizate sanitar veterinar;
- să anunțe medicului veterinar intenția de a sacrifica porcinele și să nu sacrifice animale cu
semne de boală (indiferent de natura bolii);
- să nu depoziteze și/sau comercializeze carne provenită de la animale suspecte de boală;
- să anunțe medicul veterinar cu privire la nașterea animalelor din gospodărie în vederea
identificării și înregistrării animalelor în baza națională de date.
2. Pentru reducerea pagubelor economice rezultate din uciderea animalelor în gospodăriile
populației afectate, se pot acorda despăgubiri, în conformitate cu legislația în vigoare, dacă au fost
respectate următoarele condiții:
- animalele afectate de boală s-au născut în gospodărie sau au fost achiziționate cu
documente sanitare veterinare și au fost identificate și înregistrare în baza națională de date (în
condițiile legii) de către medicul veterinar concesionar;
- nu au fost înstrăinăte/vândute animale din exploatație fără documente sanitare veterinare;
- nu au fost sacrificate animale și comercializate (carne, carcasă etc.) fără înștiințarea
medicutui veterinar concesionar.
3. Obiectivele propuse pot fi atinse doar în condițiile în care proprietarul colaborează strâns
cu medicul veterinar din circumscripție și reprezentanții D.S.V.S.A. Arad pentru identificarea
sursei de boală și stabilirea datei aproximative a intrării bolii în gospodărie.
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