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Comunicat de presa 

ATENTIONARE! – MASURI DE PREVENIRE CONTRA PESTEI PORCINE AFRICANE 

Protejati-va porcii de riscul infectarii cu virusul pestei porcine africane 

DSVSA Calarasi atenţionează asupra riscului de pestă porcină africană,  avand 
in vedere evolutia pestei porcine africane (PPA), prin confirmarea bolii  in data de 
11 ianuarie 2018,  la porcii domestici dintr-o exploatatie nonprofesionala, in 
localitatea Micula, judetul Satu Mare, aflat la o distanta de 7 km de granita cu 
Ucraina. 

Fata de cele mentionate, avand in vedere riscul crescut de raspandire a 
virusului PPA in teritoriu, gradul de interventie trebuie sa fie deosebit de ridicat 
pentru a interveni eficient si a bloca raspandirea virusului . 
 În legătură cu situaţia nefavorabilă a evolutiei pestei porcine africane in 
Romania, avand în vedere că profilaxia specifică nu este posibilă (inexistenţa unui 
vaccin), pentru a va proteja porcii de aceasta boala,  

DSVSA Calarasi va recomanda : 

-Nu intrati in adaposturile unde cresteti porcii cu hainele cu care ati umblat pe 
strada; 
-La intrarea in adapost este bine sa folositi o tavita cu solutie slaba de soda caustica; 
-Nu lasati porcii liberi, cresteti porcii doar in spatii imprejmuite, fara a avea 
posibilitatea de a veni in contact cu porcii straini de gospodaria dumneavoastra; 
-Nu hraniti porcii cu resturi alimentare sau resturi de la mancarea de porc gatita in 
familie; 
-Daca sunteti vanatori si aduceti acasa carne de mistret nu folositi resturi si/sau apa 
rezultata din spalarea carnii de mistret in hrana porcilor; 
-Nu scoateti scroafele /vierii din gospodarie pentru monta; 
-Nu cumparati purcei din  locuri necunoscute, fara a fi crotaliati si insotiti de 
certificat sanitar veterinar de sanatate si notificati urgent medicul veterinar din 
localitate; 
-Nu folositi in hrana porcilor iarba culeasa de pe camp, pentru ca ea ar fi putut veni 
in contact cu mistreti. 
-Este interzisa cresterea de suine domestice pe fondurile de vanatoare 
-vanatul, porc mistret, nu va fi impartit intre vanatori inaintea rezultatului de 
laborator pentru pesta porcina clasica. 
-orice porc mistret gasit mort (inclusiv accident auto) va fi notificat urgent catre 
DSVSA Calarasi; 
-Este interzisa aducerea din Republica Moldova si Ucraina de porci vii ,  carne de 
porc proaspata (refrigerata sau congelata),  produse din carne (carnati,, sunca, carne 
sarata). 



 Va reamintim ce este pesta porcina africana ! 

Pesta porcina africana afectează porcii porcii domestici si porcii mistreti, 
indiferent de rasă, vârstă şi sex. 

Boala nu este periculoasa pentru om, dar produce pagube economice uriaşe 
crescatorilor de porcine. 

Virusul pestei porcine africane se transmite prin contact direct intre animale, 
sau indirect, prin hranirea animalelor cu laturi care contin carne sau produse 
secundare care provin de la animale infectate, capuse care s-au hranit din animale 
infectate, sau chiar prin ustensile, haine, furaje contaminate.  

Boala evolueaza cu mortalitate foarte crescuta, 100% in cazul porcinelor 
domestice, cu urmatoarele semne : 
- dispneea şi tusea frecventă; 
- pot apare scurgeri oculare şi nazale sanguinolente; 
- moartea apare repede şi poate ucide 95-100% din animale; 
- apare avort la scroafe; 
-  se gasesc leziuni hemoragice în toate organele  

Pana la sosirea medicului veterinar : 

- ESTE INTERZISA sacrificarea suinelor bolnave, cat si comercilizarea lor. 
- ESTE INTERZISA aruncarea cadavrelor de animale; 
 - Nu hraniti porcii cu resturi alimentare; 
- Identificati suinele detinute, comercializarea suinelor vii fiind supusa controlului 
sanitar veterinar si certificarii de catre medicul veterinar de libera practica. 

Obligatiile detinatorului de animale 
▪           sa coopereze cu medicul veterinar, arondat, pentru ca toate animalele sa fie 
identificate prin crotaliere: 
- bovine, in termen de pana la 20 de zile de la nastere, cu detinerea pasaportului 
- porcine, in termen de pana la 60 de zile de la nastere, 
- ovinele si caprinele se identifica in mod obligatoriu odata cu miscarea lor din 

exploatatia in care s-au nascut, ori cel mai tarziu la implinirea varstei de maximum 6 
luni,  

- cabaline se identifica in mod obligatoriu odata cu miscarea lor din exploatatia 
in care s-au nascut, ori cel mai tarziu la implinirea varstei de maximum 12 luni, cu 
detinerea pasaportului 

▪    sa comunice medicului veterinar, arondat, orice eveniment de nastere, moarte, 
pierdere crotalie, disparitie, sau regasire animal, in maxim 7 zile,  
▪    in cazul sacrificarilor traditionale (porcine, ovine, caprine) sa restituie crotalia. 

▪   sa nu achizitioneze sau sa instraineze animale neidentificate, fara documente 
sanitare veterinare, iar in cazul bovinelor si cabalinelor, fara pasaportul acestora. 

 

Anuntati in regim de urgenta orice caz de imbolnavire si / sau moarte a suinelor din 

exploatatie. 

 Numar de telefon : 0242. 313676 sau fax : 0242. 311127 
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