ATENTIE !!!
Avand in vedere confirmarea unui focar de gripa aviara pe teritoriul Romaniei, in
scopul prevenirii aparitiei unor focare si pe teritoriul judetului Ialomita, toti propietarii de
pasari au obligativitatea respectarii urmatoarelor masuri :
-prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele
de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele. Astfel, va trebui
limitat accesul tuturor păsărilor domestice si păsări sălbatice captive la luciuri de apă,
lacuri. bălți, râuri si orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturala;
-separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte
păsări domestice;
-interzicerea creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise
obligatoriu în spații de cazare special amenajate;
-hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea
acces păsările sălbatice , evitandu-se accesul pasarilor salbatice , inclusiv al ``speciilor
punte`` : vrabii, ciori, porumbei, cotofene ;
-se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață
accesibile păsărilor sălbatice;
-interzicerea intrarii mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice,
mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
-prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de
companie ;
-asigurarea si utilizarea permanenta a unui echipament minim de protectie (salopeta,
cizme) ce va fi folosit doar pentru accesul in adapostul pasarilor; de asemenea , inainte
de a intra in adapostul pasarilor mainile se vor spala utilizand din abundenta sapun si
apa calda ;
-este strict interzis intrarea in adapostul pasarilor cu hainele de strada ;
-se interzice regruparea pasarilor domestice si a altor pasari tinute in captivitate cu
ocazia targurilor , pietelor, expozitiilor sau a altor reuniuni ;
-orice modificare in statusul de sanatate al pasarilor ( imbolnaviri bruste, lipsa
consumului de apa si furaj, mortalitate etc) va fi notificata in regim de urgenta medicului
veterinar de libera practica concesionar si/sau D.S.V.S.A. Ialomita
( telefon 0243/232.069 ) .

