Măsuri în zona de supraveghere a focarelor de PPA
în orașul Pogoanele și satul Căldărăști, județul Buzău
Urmare confirmării oficiale a bolii “Pesta Porcina Africana “ în perioada
iulie – august 2019 în mai multe exploatatii nonprofesionale din satul
Căldărăști, oraș Pogoanele județul Buzău, s-au intreprins următoarele măsuri :
ucidere si dezinfectie a animelelor depistate bolnave și se propune/instituie
zonele de protective si supraveghere, precum și măsuri specifice, după cum
urmeaza:
Circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând,
dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu
excepția aprobării de către autoritățile competente. Această interdicție nu
trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără
descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei
de supraveghere și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă, în
vederea unei sacrificări imediate;
Camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul
porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi
contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt
curățate, dezinfectate, dezinsectizate și tratate cât mai repede după
contaminare. Niciun camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor
nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat:
Nicio altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieși din
exploatație fără autorizarea autorității competente, în următoarele șapte zile de
la stabilirea carantinei;
Toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați
autorității competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare, în
conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;
Porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 30 de
zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinfecție și,
dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. După 30 de zile, dacă
condițiile prevăzute în legislație sunt întrunite, autoritatea cometentă poate
autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați:

- spre un abator desemnat de autoritate competentă, de preferință în
interiorul zonei de protecție sau de supreveghere în vederea unei sacrificări
imediate;
- spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt
imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial
Materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploatațiile
situate în interiorul zonei de supraveghere;
Orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porcine trebuie să
respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de
propagare a virusului pestei porcine africane.
Exploatațiile nonprofesionale în care s-a constatat existența bolii vor fi
dezinfectate cu soluție de sodă caustică, in diluție de 1 kg/20 litri apă fiartă. De
asemenea incinta exploatațiilor vor fi tratate cu var nestins iar pentru fixarea
acestuia se va stropi cu apă.
În jurul acestor exploatații, pâna la distanță de 100 m se vor trata zonele
rutiere și pieronale cu var nestins, ce se va împraștia manual.
Aplicarea măsurilor în zona de supraveghere se menține cel puțin până când:
(a) Operațiunile de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de
dezinsecție a exploatațiilor infectate sunt terminate;
(b) Porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice
și atunci când este necesar, de laborator efectuate în conformitate cu manualul
de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului peste porcine
africane. Examenele prevăzute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea
a 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de
dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate.
Toate Autoritățile și Instituțiile componente ale CLCB și CJSU, în limita
atribuțiilor, vor asigura cu prioritate suportul tehnic necesar punerii în aplicare a
măsurilor de mai sus.
Exploatațiile și zonele afectate sunt identificate in harta anexă.

