PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
Extras privind acțiunile de combatere a
PPA

ATENȚIE
!
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA
PORC !!!
• VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA OMULUI!
• NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST VIRUS!
• VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, MORTALITATEA
PORCILOR FIIND DE 100%!
• PORCUL CONTAMINAT MOARE SIGUR!

ATENȚIE
!
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA
PORC !!!
Virusul rezistă:
6-10 zile în fecalele de porc;
10 săptămâni în cadavre;
3-6 luni în carnea sărată şi afumată;
6-12 luni în corpul căpuşelor din genul
Ornithodoros;
• 18 luni în sânge la temperatura de 4ºC;
• 6 ani în sângele congelat;
• Peste doi ani în carnea congelată.
•
•
•
•

ATENȚIE
!
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA
PORC !!!

Virusul este inactivat de la 80ºC.

ATENȚIE !

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA
PORC !!!
• EXPLOATAȚIA SĂ FIE ÎMPREJMUITĂ;
• VOR FI INTERZISE VIZITELE ÎN FERME FĂRĂ O DEZINFECȚIE CORESPUNZĂTOARE ;
• ESTE INTERZIS PERSONALULUI ANGAJAT SĂ DEȚINĂ PORCI ÎN GOSPODĂRIA PROPRIE SAU SĂ
INTRE ÎN CONTACT CU ALȚI PORCI;
• LA INTRAREA ÎN EXPLOATAȚIE SĂ SE RESPECTE REGULILE SANITAR - VETERINARE;
• TOATE MIJLOACELE DE TRANSPORT SĂ FIE RIGUROS DEZINFECTATE;
• AMENAJAREA OBLIGATORIE A FILTRULUI RUTIER ȘI A FILTRELOR SANITARE ÎN FERMĂ PENTRU
PERSONAL;
• ACCESUL ÎN FERMĂ SE FACE DOAR PRIN FILTRE;

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
Apatie
Febră mare

Respirație
îngreunată

Imposibilitatea de a sta în picioare

Diaree

SIMPTOME ALE BOLII

Tuse

Vomă

Lipsă poftă de
mâncare

Pete roșii albăstrui pe piele, în
special în zona urechilor și a
râtului

MOARTEA SURVINE ÎN 10 ZILE

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
Contact direct al porcilor
sănătoși cu cei bolnavi

Hrănirea porcilor cu
resturi alimentare
contaminate

Circulația porcilor fără
control sanitar veterinar

CONTAMINAREA

Contactul cu oamenii care
poartă haine sau
încălțăminte contaminate

Hranirea cu regulile din
zona cu risc de
contaminare

Contact cu materiale
contaminate sau
cadavre de animale

Comercializarea cărnii sau
subproduselor fără
ștampila sanitarveterinară

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
Contactați imediat
medicul veterinar dacă
porcii au simptome

Nu deplasați animalele
din gospodărie și tinețile închise

Contactați imediat medicul
veterinar dacă vedeți un cadavru
de mistreț sau porc domestic

CE SĂ FAC?

NU VĂ OPUNEȚI UCIDERII
PRIMIȚI DESPĂGUBIRI
PENTRU ANIMALUL UCIS

Schimbați hainele și
încălțămintea de
fiecare dată când
ieșiți din gospodărie

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
Asigurați-vă că porcii
dumneavoastră nu intră
în contact cu porcii
mistreți

Ne asigurăm că achiziționăm
furaje, așternut și porci din
unități verificate

Vănătorii și câinii de
vânătoare să nu vină în
contact cu porcii din
gospodărie

Nu aruncăm resturi de
carcasă de porc pe câmp
sau în gospodărie

CUM PROTEJĂM
GOSPODĂRIA?

Nu lăsăm porcii din
alte gospodării să
intre în contact cu
porcii din gospodăria
noastră

Nu hrănim porcii cu furaje
de origine necunoscută

Nu hrănim porcii cu
resturi alimentare

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
ACȚIUNI PREVENTIVE
Convocarea primarilor și informarea autorităților locale cu privire la
riscuri
Măsuri de informare la nivel de prefectură, primării și consiliile locale
Distribuirea de pliante către toți deținătorii de porci
Activitate de informare și prevenție activă desfășurată de către medicii veterinari

Măsuri pentru
prevenirea
răspândirii PPA

Centrul Național de Combatere a Bolilor
Colaborare
interinstituțională

ANSVS
A

MADR

MAI

MAPN

Monitorizarea și
Combaterea PPA

MM

MT

EMITE
06.07.20
18

HOTĂRÂREA 2 a
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

COMBATERE
PPA
(organizare)
UNITATEA CENTRALĂ DE
DECIZII
(coordonată de Ministrul
MAI)

Centrul Național de Combatere a
Bolilor

UNTATEA OPERAȚIONALĂ
CENTRALĂ (coordonată de
Președinte ANSVSA)

Centrul Local de Combatere a Bolilor

COORDONAT DE PRIM MINISTRU

UNITATEA CENTRALĂ DE
SPRIJIN
(experți din ministere)
Măsuri pentru
prevenirea
răspândirii PPA
Monitorizarea și
Combaterea PPA

UNITATEA LOCALĂ DE
DECIZII
(coordonată de Prefect)

UNTATEA OPERAȚIONALĂ
LOCALĂ (coordonată de Director
DSV)

UNITATEA LOCALĂ DE
SPRIJIN
(coordonată de primar)
LA FIECARE
U.A.T

COMBATERE PPA
(organizare locală)
Se constituie prin
Ordin al
Prefectului

UNITATEA LOCALĂ DE
DECIZII
(coordonată de Prefect)

Centrul Local de Combatere a Bolilor

UNTATEA OPERAȚIONALĂ
LOCALĂ (coordonată de Director
DSV)

Funcționează în
cadrul
Comitetului
Județean pentru
Situații de
Urgență
UNITATEA LOCALĂ DE
SPRIJIN
(coordonată de primar)
LA FIECARE
U.A.T

COMBATERE PPA
(organizare locală)

UNITATEA LOCALĂ DE DECIZII
(coordonată de Prefect în calitate de
Președinte și de directorul DSV în calitate de
Vicepreședinte)

•
•
•
•
•

este structura cu rol de decizie,
coordonare și control a
Centrului Local de Combatere a
Bolilor
este alcatuită din membrii
Comitetului județean pentru situații
de urgență

ATRIBUȚII
definirea si stabilirea strategiei de control si de combatere a bolilor la nivelul
judetului;
coordonarea activitatilor de colaborare dintre autoritatile si institutiile publice cu
atributii in gestionarea situatiilor de urgenta in judet;
analizeaza periodic situatia sanitara veterinara de pe teritoriul judetului si
stabileste masuri pentru imbunatatirea acesteia;
emiterea deciziilor si a instructiunilor, in conditiile legii;
analizarea informatiilor primite din teritoriu si transmise prin intermediul Unitatii
operationale locale.

!!!

se intrunește în ședință extraordinară în cazul notificării scrise de suspiciune de boală,
transmisă de către directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor

COMBATERE PPA
(organizare locală)
UNITATEA OPERAȚIONALĂ LOCALĂ
(coordonată de Director DSV)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATRIBUȚII

Solicită activarea Centrului local de combatere a bolilor în cazul
apariției unei epizootii;
Centralizează și evaluază informațiile primite din teritoriu și
transmite către Unitatea locală de decizie;
Notifică pe plan local despre existența bolii, precum și a județelor
limitrofe;
Emite decizii și instrucțiuni, în exercitarea atribuțiilor de
conducere a Unității operaționale locale;
Transmite către Unitățile locale de sprijin deciziile și instructiunile
emise potrivit legii și urmărește implementarea lor;
Verifică corectitudinea aplicării măsurilor de control și combatere
a bolilor de către Unitatea locală de sprijin;
Colaborează cu autoritățile și instituțiile publice competente la
nivel teritorial cu privire la planificarea măsurilor de control și
combatere a bolii;
Colaborează cu instituțiile din județele învecinate pentru
combaterea bolii;
Asigură sprijinul tehnic de specialitate sanitar-veterinar necesar
pentru intervenția în focarele de boală, precum și la punctele de
frontieră și dispune măsurilor necesare conform competentelor;

Departamentul organizare, buget, aprovizionare cu
resurse umane şi materiale
(coordonat de dir. exec. adjunct economic DSV)
Departamentul monitorizare, evaluare si planificare
(coordonat de șef serviciu sănătate animală DSV)
Departamentul epidemiologic

(coordonat de șeful unității epidemiologice teritoriale
DSV)

Departamentul comunicare externă
(coordonat de șef comp. relații publice DSV)

Centrul de Intervenţie în Teren
(coordonat de medic veterinar oficial din Serv. de
Sănătate Animală DSV)

Control

(1-3 insp.)

Examinare
efective
(2 medici
veterinari)

Dezinfecție
(8-10 pers)

Ucidere

(5-6 persoane,
minim un
medic
veterinar)

COMBATERE PPA
(organizare locală)
UNITATEA LOCALĂ DE SPRIJIN
(coordonată de Primar

ATRIBUȚII
• colaborarea efectivă și eficientă cu celelalte structuri componente ale Centrului
local de combatere a bolilor la animale;
• administrarea resurselor de la nivelul Centrului local de combatere a bolilor;
•
aplicarea planului general de măsuri pentru prevenirea și combaterea epizootiilor
la nivelul localității, în conformitate cu prevederile legale sau recomandările primite si
organizarea popularizării lui. Planul este aprobat de către Unitatea locală de decizie și
transmis de către Unitatea operatională locală.
•
informarea Unității operaționale locale privind apariția unei epizootii care
prezintă pericol deosebit pentru sănătatea publică.
• executarea dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Unitatea operațională locală.

FORMATĂ DIN:
• primar
• viceprimar
• secretar
• reprezentantul directiei pentru
agricultura.
• reprezentantul autoritatii de
sanatate publica (spitale/medici
de familie)
• reprezentantul Ministerului
Administratiei si Internelor.
• medicul veterinar concesionar
• medicul veterinar oficial zonal

MĂSURI ÎN CAZ DE SUSPICIUNE
DE PPA

•

ANSVSA se asigură că sunt instituite măsuri de investigare pentru confirmare ori infirmarea
prezentei bolii

•

Atunci când ANSVSA consideră că prezenta pestei porcine africane într-o exploatatie nu se poate
infirma, exploataţia trebuie imediat plasată sub supraveghere oficială şi dispune următoarele măsuri:
• efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din exploataţie;
• menţinerea în adăposturi a tuturor porcilor din exploataţie şi interdicţia mişcării;
• interzicerea intrării porcilor în exploataţie sau ieşirea lor din aceasta.
• interzicerea ieşirii din exploataţie a cărnii, a produselor din carne de porc, a materialului seminal,
a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor şi a altor obiecte şi deşeuri
susceptibile de a transmite pesta porcină africană;
• respectarea cu stricteţe a regulilor de filtru sanitar pentru circulaţia personalului ;
• utilizarea unor mijloace corespunzătoare de dezinfecţie la intrările şi ieşirile clădirilor ce
adăpostesc porcii şi ale exploataţiei;

MĂSURI ÎN CAZ DE CONFIRMARE A
PPA
•

toate porcinele din exploataţie vor fi ucise fără intârziere, sub control oficial şi intr-o manieră care
să evite riscul propagării virusului PPA;

•

se prelevează un număr suficient de probe, astfel încât să se poată determina modul în care a fost
introdus virusul pestei porcine africane în exploataţie şi perioada în cursul căreia el a putut fi
prezent în exploataţie înainte de notificarea bolii;

•

carcasele porcilor morţi sau ucişi trebuie să fie procesate/distruse sub supraveghere oficială;

•

materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci colectate în exploataţie în cursul perioadei situate
între introducerea probabilă a bolii în exploataţie şi adoptarea măsurilor oficiale să fie marcate şi
distruse sub supraveghere oficială;

•

orice substanţă sau deşeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, aşternutul, să fie supuse
procesarii; toate materialele de unică folosinţă care pot fi contaminate şi, în special, cele utilizate
pentru operaţiunile de ucidere, să fie distruse;

•

după uciderea porcilor, adăposturile şi vehiculele care au fost utilizate pentru transportul lor sau
transportul carcaselor lor, precum şi echipamentul, trebuie dezinfectate, iar aşternutul pentru
animale, gunoiul de grajd şi purinul susceptibile de a fi contaminate trebuie distruse;

UITĂ-TE ȘI ANUNȚĂ !
Pete roșii albăstrui pe
piele, în special în
zona urechilor și a
râtului

AI OBSERVAT LA
PORC

Respirație îngreunată
Febră mare
Lipsă poftă de
mâncare
Apatie

ATENȚIE !

ANUNȚĂ MEDICUL
VETERINAR!

UITĂ-TE ȘI ANUNȚĂ !
AI VĂZUT VREUN CADAVRU
DE ANIMAL ?

ATENȚIE !

ANUNȚĂ MEDICUL
VETERINAR!

ATENȚIE !
PORCUL SE UCIDE DOAR SUB
SUPRAVEGHEREA MEDICULUI VETERINAR !

ATENȚIE !
CONTACTAȚI IMEDIAT MEDICUL VETERINAR
DACĂ VEDEȚI UN CADAVRU DE MISTREȚ !

ATENȚIE !
NU DEPLASAȚI ANIMALELE DIN GOSPODĂRIE
ȘI TINEȚI-LE ÎNCHISE !

ATENȚIE !
NU SACRIFICA ANIMALUL !
VEI PRIMI DESPĂGUBIRI !
ANUNȚĂ MEDICUL VETERINAR !

ATENȚIE !
NU CONSUMA CARNEA
DE LA ANIMALUL CONTAMINAT !

ATENȚIE !
NU ARUNCA RESTURI PE CÂMP !

ATENȚIE !
NU HRĂNI PORCII CU RESTURI ALIMENTARE !

ATENȚIE !
ASIGURAȚI-VĂ CĂ PORCII DUMNEAVOASTRĂ
NU INTRĂ ÎN CONTACT CU PORCII MISTREȚI !

ATENȚIE !
ASIGURAȚI-VĂ CĂ PORCII DUMNEAVOASTRĂ
NU INTRĂ ÎN CONTACT CU ALȚI PORCI !

