PLAN DE MĂSURI
privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană
din comuna Alunu
În scopul limitării bolii, se vor lua următoarele măsuri:
1. Efectuarea recensământului tuturor exploatațiilor în vederea efectuării unui examen clinic al
porcilor și a unui control al registrului și mărcilor de identificare a porcilor;
2. Porcii nu vor părăsi exploatațiile în care sunt ținuți până la stingerea focarului de Pestă Porcină
Africană și ridicarea măsurilor de restricții;
3. Se interzice circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private. Această interdicție nu
trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră, fără descărcare sau oprire;
4. Respectarea tuturor măsurilor de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a
virusului pestei porcine africane, de către orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porcine;
5. Camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor
animale sau al unor materiale susceptibile a fi contaminate (carcasele, furajele, gunoiul de grajd, etc.) vor fi
curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât se poate de repede după contaminare.
Niciun camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și
dezinfectat, apoi inspectat pentru transport către autoritatea competentă;
6. Nicio altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatație, nici nu poate ieși din aceasta
fără autorizarea DSVSA Vâlcea;
7. Toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați medicului veterinar și
DSVSA Vâlcea, care va proceda la investigațiile corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite;
8. Se interzice sacrificarea porcinelor fără avizul DSVSA Vâlcea (sacrificarea se poate face doar în
prezența medicului veterinar) și recoltarea de probe în caz de suspicionare a bolii;
9. Este interzisă scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne și orice
alte produse care conțin astfel de carne, din zonă.
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