
 

 

INFLUENȚA  AVIARĂ  LA  PĂSĂRILE  DOMESTICE 

 

 

 Ca urmare a existenței  unui focar de influență aviară înalt patogenă H5N1 în proximitatea 

graniței României cu Ungaria, un focar în localitatea BEKES, la o fermă de gâște pentru ficat gras, vă 

rugăm să acordați  maximă atenție măsurilor de prevenire a introducerii în România a gripei aviare 

înalt patogene prin intermediul păsărilor ce provin din state membre ale U.E.. Prin urmare vă 

reamintim  că este interzisă orice intrare pe teritoriul României a transporturilor de păsări ce provin 

din zone de protecție sau zone de supraveghere unde evoluează gripa aviară înalt patogenă, chiar și în 

vederea sacrificării pe teritoriul României. 

 Având în vedere faptul că un număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul României 

folosind culoarul panono-bulgar de migrație, vă rugăm să aplicați măsurile de biosecuritate care 

trebuie aplicate la nivelul gospodăriilor populației, pentru a reduce riscul de contact între păsările 

domestice și sălbatice. Măsurile trebuiesc aplicate indiferent de modul de creștere al păsărilor, 

industrial sau tradițional.  

 Aceste măsuri sunt: 

- separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice; 

- se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute 

obligatoriu în spații de cazare special amenajate, iar atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și 

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

- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile 

păsărilor sălbatice; 

- se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, accesul 

limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);  

- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere; 

- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii / diseminării unei eventuale infecții prin 

folosirea unei încălțăminte diferite în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau amenajarea unui 

dezinfector pentru încălțăminte; 

- prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii (în special cele de apă) și 

păsările domestice, în special rațele și gâștele. Astfel, va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor 

păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare 

hidrologică artificială sau naturală. 

O atenție deosebită se va acorda instituțiilor sau unitățiilor care dețin păsări sălbatice captive, fiind 

obligatorie asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările 

sălbatice; 

- se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care 

pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile 

nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare cât și cele comerciale care 

nu dețin măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploatații de tip A. 

 

 

       

 


