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ANUNŢ PUBLIC  

 

 
  Urmare a adresei Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 15008/23.11.2022, prin prezenta vă informăm cu 

privire la riscul major de apariţie a influenţei aviare în perioada următoare.  

Astfel se impun aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului 

contactului între păsările domestice şi sălbatice după cum urmează: 

 

– păsările vor fi menţinute în interiorul curţilor, fără a fi lăsate libere în afara acestora; 

– este permisă ţinerea păsărilor de curte în aer liber, dacă acestea sunt protejate de păsările sălbatice cu plase sau acoperişuri , hrănirea şi adăparea 

păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice; 

– este interzis accesul păsărilor domestice la luciuri de apă , lacuri, bălţi, râuri şi orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală ; 

– separarea în cadrul gospodăriei,în măsura posibilităţilor a raţelor şi gâştelor de alte păsări domestice; 

– se permite adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apa situate în aer liber, dacă rezervoarele sunt protejate suficient impotriva 

păsărilor sălbatice; 

– furajul folosit va fi depozitat astfel incit să se evite contactul cu păsările sălbatice sau cu alte animale; 

– se va evita intrarea mai multor persoane, in zona de exploatare a păsărilor domestice, mişcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul 

exploataţiei); 

– se va acorda o atenţie sporită asupra riscurilor introducerii şi diseminării bolii de catre vânători, care pot transmite virusul prin păsările sălbatice 

precum şi prin echipamente; 

– cumpărarea de păsări vii, carne de pasăre, oua şi produse din carne de pasăre se va face numai din unitaţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar; 

– se interzice comerţul ambulant cu păsări. 

În caz de suspiciune privind influența aviară, apariția cazurilor de morbiditate și mortalitate la păsări, se va notifica urgent medicul veterinar de liberă 

practică împuternicit și DSVSA Ilfov. 
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