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Având în vedere apmpîerea Sârbămnlur de rama când în mod lrndrllunal se

înreglsuează un număr mare de sacrwicăn de palane precum sr a creşte“—

semmhcatwă a consumului de alimente de orrglne animală, nr speclal came sr

produse dm carne de porc, DSJ/S.A. lalnmlta vă lvlformează cu lere la

prlncrpalele măsurl care lrehulesc respectate de crescătorl sr mnsumamn. în

scopul prevenim apar er toxunfecţlllur alrnrenlare, precum sr pentru prevemred

răspâlldlril Pestei Porcine Airlczne.

D.S.V.S.A. lalornna remmandă celălenllnr să (nmpere produse nnrnenlaro

numar din unuarr sau spanr automate sanllar-velerlnar care, prin prnglamul de

control rmalemenlal de care rnspecmrn D.SVV.5.A. lalonrira, garantează că

acesrea prev… din abatoare/mutăm unde eslo aslgurată asrsrenrn sanlţară

veterinară permanent .

Acoasra inseamnă ca, a(âL carnea ca: şi alle prodhsf de Ollglne annnala sau

nun—anrmală au lost supuse conlrolulw Sanllarrvvtcrlnar şl penlru slgurama

allmenLElor şl nu consuma un nerlcol penlru sănătatea pulallcă.

Este întefîisă comerciallnrea porcilorv cărn“ şl pruduselnr din carne

provenite din Ionela de restricţie, ca urmare a evoluţiei virusului Peslei

Porcine Africane (PFA).

Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia in familie, văr—a controlul

sanilar veterinar al stim de sănătate a animalul… sr a salubrllasrl camil

obţinute. poate avea consecinţe grave.

Dacă porcul esle bolnav, pr… vanzarea neconlmlală proprrelarul nscâ sâ

'lmbulnăvească alţl oamenl sau alle anrmale, lar răspândllea bolnav ln arnmale sau

om se pedepseşle, cunlnrm leg“.

Pnrcul crescut în gospodărie, carnea şl produsele dm came provenite de

la acesla sum intenise a fi comercializare!
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Pro rietarul trebuie să solicite vizita medicuiui veterinar inainte şi/sau

după sacr curea porcului, în calul in (are
cunskată:

J inainie de sacrificar apariiiu unor mediiicari a stării ue săiiăiaie

animaluiui linapeieniă, febră, inrasirea pielii ce demne apei Ciannu'că. arcuirea

spaieiui, melS greoi, vamă sanguinaienia,
diareea aaunaeiii sanguinnienia, eic i,

v după seerimarea enimaiuiui, exisienia unui inauiii :… aia organelor

inieriie şi anume. spiina muii mărită
de …care rOşie sau imagrz. ii… iiiuii mă…i

numeroase hemoragii lia nivelul iimioiioduiilor, seruassioii, acumulăli
rie iiciiide in

cai/hău, etc.

În situaţia în (are medicul veterinar zansrală că animalul este bolnav,

proprietarul nu îl va sacrifica si/sau nu va eansama carnea rezultată din

unificarea ueesruia. Medicii veierinari oficiali var dispune in aceste sicaaţi'i

măsurile specifice prevăxute de legiilaţia in vignure, Incluslv întocmiren

aaeumenrelar necesare pentru despăgubirea
la valoarea de piaţă a animalului,

numai dacă acesta eske Identifica! şi înregixtmt
în Buza Naţională de Date.

Examinarea cărnii provenite de ia uarzii Sacrificaţi în vederea depisiîiui

meninelazei esia ebiigaion'e, prci—,ele se reeuiieazn alii limbă, musculatura

iniereosială, aiiierii' diafragmaiici, muşchii niaseieri. muşenii abdommah, pariea

musculară a diafragma siiuai'a in apropieien zousieiar sau a siernuiui lae

dimensiunea unei nuul.

Carnea nu trebuie prepavată consumi/ă până nu este aaiinui, de la

medicul veierinar, rezuizaiui examinării penlm iricnineiia saa. eu rezuizai

negativ. Recomandarea este valabilă şi peniru carnea abiinuia de ia porcii

misireii.

comeieializarca că”… de paie neexpertizată Smiilarrveterlnal si aenuu

siguranţa aiimenieiar se sancţionează cu amenzi cupimsc 'iiiire la nou şi 40.000 de

iei.

Tinand cont de temut că doar prin eiariuriie eaniugaee aie raiuroi

insuiuiiilur publice se aoaie asigura, ueniru iiecaie (vescămr si (.Dnsilmator, iin

Crăciun ieri… si mai ales sănătos, vă rugăm să popularizaii aceste măsuri, prin

miiloaceie pe care le aveţi la dispoziţie,
asiiei încăt (DU crescămiii si consumatorii

să fie informaţi coieci si in iimp iliii.

(.u deoseaiia ennsineraiie,
DIRECTOR EXEEUYW,

Dr. MMAI PuiA
Medic ariiiiar veierinar
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