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GRIPA AVlARA - CUM VA PROTEJATI DE VIRUS

cs ESTE GRIPA AVIARA

Grlpa avlară este o boală produsă de un vrrus, care îmbolnăvesle cun…le.
gălnile. manu, polămichlle. raţele, gâştele. péîsănle acvauce şl mleraxuare,Boala se răspândeştemame repede Şl afecrcază un număr male de Dllsârl,

CE pAsilRl POT FI AFECTATE

Boala poate afecta următoarele păsărl aamesuce: gălnr, cura, vara…,
plepell'ţe, rate, gâşte, alulllcl.

De asemenea, sunt recepuve la lrlfecţle păiărlle sălballce, mal ales Lele de
apă care pot fi infectate. 15 a să dezvolte semne cllllKe, Lonstltumd rezervnrul
de vuus pent… celelalte păsări.

cum SE TRANSMFI'E GRIPA AVIARA LA P&sllm

lnrraoucere boul 'lnLr—url efectiv de păsan are ca orlgme mlllauul unea
sau lnmrecl cu pararlle sălbatlce.

Boala se poate lransmlre pr… cumaclul drrecl cu senelule s. excreţllleehmmale '… mcdlu de păsărlls l'nfeclate, sau ludirecl, pnn oclupamenrele
unveclate, furajele, perwnalul lucrălor sau medlcal alt,

SEMNE CLINICE

Semnele precoce pol fl următoarele: reducerea consumul… de Furaje,
reducerea consumul… de apă şi mortalltate rclatlv scălutăr Uneen boala poale să
apară subit la un efectlv şl să provoace „manea unul număl mare de uăsărl care
nu prezentau mcl' un Semn.

La incepul, găinile infectate pot face ouă cu coaja moale, dar la s …
llmp malul încetează. Păsările bolnave sunt adesea întrro stare Drecomalunsă cu
capul aplecat, având lendinţa să-l aprljme în pâmânl. Crestele ŞI bavaţele sunl
clanotlce. edemaloase, cu peleşll sau echlmeze.

Poare apărea o dlaree apoasă, prafuza şi păsănle prezlntă sere
accentuată. Resplraţla poate ll dlflcilă şi se poate observa () lăcrlmare exceslv“
Se pot constata hemoragîl în zonele culanale fără pene. Rela de multalllaze '…

cadrul efectivului vamală de la 50 la 100%,

La p de carne, semnele sunl adesea mai pulln evldenle aera; la alte
păsărl de curte şi …nslau, ln general, într-u depresie severa ş. llpsa consumului
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de furaje; creşlerea clară a mortalităţii poate fi prima anomalie abservază, Deasemenea, SE: (“BV poate cunsLala lin edem lumflălură) al capului şi al gâtulnLprecum Şi Semne neurologice, cum ar " mrucollis (pozitie anormală a gâtului -râsucire7 şi a(axle imrşcâri necontmlale anormale),
La (urci boala este asemănătoarecu cea obseivată la găini. dar cu euaiuuemai gravă. Ele suni cele mai sensibile la lnfecţld cu Virusul grlpel aware,
La gâştele infectate, semnele de depresie. de anorexve şi ce diaree suntcomparabile cu semnele observate la găinlle ouăloare, dar sunt adesea Însnţlm deo lumefieie iumflaie) a sinusurilor, Păsările linere pol prazeum scri—neneurologice.

La razele infectate semnele dimce pol ir abaente sau similare cu cele de lagâşle, cu aceeaşi momlllale,
La porumbel, semnele clinice pot lips, iniecţlile fiind inaparenle.

ce TREBUIE six FACA cREscinchl DACA OBSERVA SEMNELE BOLI! LA PASARI

Once modificare in statusul de sănătate al pâsărilnr iîmbulnăvxri bruste,
lipsa (ansumului de apă „ iurai, mortalilate, etc.) va fi notificată '… reglm de
urgenţă mEdicului velerinar de liberă practică concesionar si/zau D.5.v.s A4
ialomiţa (telefon 0243231059),

VACUNUL CONTRA GRlPEi AVIARE ESTE INTERZIS!

MASURI PREVENTIVE OBLIGATORI ENTRU PROPRIETARI) DE PAS !

, prevenirea oricărul contact direct şi inunecl "iulia pă\ănle sălbatice vu. înspecial cele de apă ş' păsările dumeşnce) în special rale Şi gâşle; (unei eşu-interzis accesul pă ănlor domeslice la tunuri de apă, lacuri, hăiţi, râuil << oriceallă amenajare hidrolugică aruiicială sau naturală;/ separarea în cadrul gospodăriei. în măsura posiblhlăţilor, a ratelor şlgâşlelor de alte păsări domestice;! mtelZlcEfea creştenl păsărilor domestice în aer liber, amma hirid tinuteinchise nbllgaloriu în spa… de (21546 special amenajam;/ hrănirea ŞI adăparea păsărilor se va realiza înLr-o milă acoperită la care nupot avea acces păsările sălbatice, evvtândwse accesul păsărilor sălhauce, incluSW
al „speciilor punte”: V(ăbH, ciun. purumbei, coţuiene, etc.,! interllcerea adăpării păsărilor dameslice cu apă din rezervoarele de apă de
suprafaţă accesibile Dăsărlmr săibauce;
—/ interzicerea lntrăni mai multur persoane in zana de exploatare & pâsănlor
domeiuce, mişcările limitându-se la o singură persoană (proprierarul
exploalzţlellr
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, pievenirea contactului cu atte specil de inamic-ie) incluniv (uzătoare şi alteanimale de Campanie;
v asigurarea şi ullhlarna permanentă a unui echipamenl minim de Drumetie(salopelă, cizmei ce va fi futosn dDar pentru accesul in adăpostul pâsăiilnr: deasemenea. înainte de d intra '… adăpnstut păsările: mâinlte ue vm măla utiwânddin abundentă săpun ŞI apă caldă:
% este strict mtemsă intrarea in adăpost… păsăritor cu hainete de stradă;v se interzice raguuparea păsărilor domestice şi a altor păsăn munte încaptwuate cu ocazia târgurilor, pietelor, exponţntor sau a altor reunium;, se va acurda (: atenţie sporită asupra riscurilor introducerii şi disemînănlDom de către vânători. care pot lransmue vllusul de la sălbatic ta domestic prinpăsări vânate şi prelucrate in expimataţnte nonpruiesionate Sau Dn“echipamentele (ustensilele) femme la vânătoaie;
% cumpăraţi came de pasăre, ouă şi produse dm carne de pasăve numai a…
magazinele atrtmuate. Este lipsit de pedcol mnsumut de carne de pasăre si ouăbine preparate termic.
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DIRLLTM sami/ură vl.l i-ruNilliA
si PliN'l'RU SIGURA… A ALlMENTFl.UR
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Nr, “7116011020

către.

CONSILIILE LOCALE » JUDETUL IALOMITA

Dlrecţia saniaară Veterinară Şi pentru siguranta Alimentelor ialomita văinformează că, la momentul actual. evoluează mai multe focare de gripă aviară peteritoriul uniunii Europene lPulonia, Ullgalla, Slovacia, Romania».
Având in vedere coniinnarea bolil inclusiv pe teritoriul Romaniei. in scopulprevenirii aparitiei unor focare pe teritoriul judeţului ialomita) vă comunicăm cătoţi proprieta de păsări din raza dumneavoastră administrativă auobligativitatea respectării următoarelor măsuri:

% prevenirea oricărui contact dlrect si indirect intre păsăiiie săllmllCS Vil, inspecial cele de apă şi păsările domestice, in special rare si gâst astfel esteinterzis accesul păsărilor domestice la luciuii de apă, laruii, băiti, rauri şi piicealtă ainenaJare hidrologică artiiieiaiă sau naturale;1 separarea în cadrul gospodăriei, in măsura posibilităţilor, a raţelpi Şigastelor de alte păsări domestice;
% interzicerea creşterii păsărilor domestice in aer liber, acestea fiind tinuteineiiise obligatoriu in spatii de cazare special amenarate;, hrănirea şi aoăparea păsărilor se va realiza intrau zonă icoperită la care nupot avea acces păsările sălbance, evitându'se accesul păsărilor sălbatice. inclusival „speciilor punte"— vrăbii, ciori, porumbei, tutovene, etc.:% interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă desupraiaţă accesibile păsărilor sălbatice;
% interzicerea intrării mai mullor persoane in zona de exploatare a păsărlluldomestice, mlŞCărllo limitânou—se ia o singură persoană (pluprielalul exploalallel);% prevenirea cnnlactulul cu alte speci de mamllelei inelusiv rozătoare si alteanimale de companie;
% asigurarea şi utilizarea permanentă a unui Echipamem niiiiim de protectielsalopctă, cIZme) ce va ii folosil doar pentru accesul in adăposlul păsărilor: deasemenea, inainte de a intra in adăpostul păsărilor mâinile se va! spăla utilizânddin abundentă săpun şi apă caldă:
% este strict interzisă intrarea in adăpostul păsărilor ru hainele de Stradă;% se interzice regruparea păsărilor domestice si a aller păsări tinute iiicaptivitate cu ocazia târgurilor. pietelor, expoziţiilor sau a altor reuniuni;% se va acorda o atenţie sporită asupra riscurilor intioducerii Şi disemin'aiiibull! de către vânători. care pot transmite vtrusui de la sălbatic la domestic prinpasări vânate Şl prelucrate iri exploatatiile nonwufesionale Sau prin echipamentele(ustensilele) l'olwslle la Vânătoare;
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… Dnce mudlllcare în statusul de sănătate al păsărilor lîmbolnăvlll bruste. lipsaconsumul… de apă şi Îulaj, mortalitate, el:.) va fi notificata in reglm de urgentămedicului veterinar de liberă practică concesionar sr/sau l),5.v .A. lalonntz.ltetefon wanna-:.;% cumpărarea de carne de pasăre, ouă si produse din carne de pasăle se vaface numal din magaîlnele autorizate. Este llpsit de pericol consumul de carne depasăre şr ouă urne preparate termic.

Având în vedere calitatea dumneavoastră de Unitate Locală de Sprijin varugăm să informaţi, în timp cat mai Scurt, toţi proprietarii de păsări, din razadumneavoastră administratlvă, cu privire la otrllgativltatea respectării măsurilarmenţionate.
Tabelele cu semnăturile proprietarilor de păsări, care au luat lacunoştinţa masurile mentlonate rnar sn var fi transmise câtre n.s.v.s.A_Ialnmiţa, e-mail: offlc ialomitagansvs

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. MIHAI PUIA

Medlc primar veterinar

Întocmlt.
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