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DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ARAD 
 

 
Nr.58589/13.12.2022 
 
 

INFORMARE 
 
  
     Având în vedere adresa nr.1351/13.12.2022 a Direcției Sanitare Veterinare și Pentru 
Siguranța Alimentelor Arad – Serviciul Control oficial sănătate și bunăstare animală vă 
informăm: 
 - Măsuri aplicate la nivel județean pentru prevenirea apariției influenței aviare la păsările 
domestice; 
 - 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; 
 - Măsuri de biosecuritate care trebuie aplicate la nivelul gospodăriilor populației pentru a 
reduce nivelul de contact între păsările domestice și sălbatice sunt următoarele: 
            - separarea în cadrul gospodăriei a rețelor și gâștelor de alte păsări domestice; 
            - se va evita creșterea păsărilor domestice în aer liber, pe cât posibil acestea ținându-
se în spații special amenajate iar hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă 
acoperită la care să nu aibă 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 exploatație a păsărilor 
domestice accesul fiind doar a proprietarului; 
            -  se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere; 
            - folosirea unei încălțăminte diferite în spațiul de exploatare a păsărilor domestice 
sau amenajarea unui dezinfector pentru încălțăminte; 
            - se va evita contactul între păsările sălbatice de apă și cele domestice – rațele și 
gâștele; 
            - 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.  
 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
ANTAL PETRU 


