JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI SUDITI
Str.Sf.Pantelimon nr.39, tel.fax 0343103946,,email primăriasuditi@yahoo.com
UNITATEA LOCALĂ DE SPRIJIN
DECIZIE
Nr. 1 din 16.02.2022
emisă la Sudiți, astăzi,16.02.2022 privind stabilirea măsurilor de combatere a focarului de Influență
aviară confirmat în exploatația Sălan Margareta din localitatea Țăndărei jud.Ialomița
în ȘEDINȚA DESFĂȘURATĂ ON LINE
Președintele Unității Locale de Sprijin comuna Sudiți,județul Ialomița ,
Având în vedere:
Hotărârea CLCB –Ialomița,nr. 192 din 12.02.2022 a C.J.S.U..Ialomița privind aprobarea
Programului de măsuri de combatere a focarului de Influență aviară confirmat în exploatația Sălan
Margareta din localitatea Țăndărei jud.Ialomița
Prin Programul de măsuri nr. 3306/12.02.2022, anexă la Hotărârea de mai sus ,s-a stabilit
că localitatea Sudiți se află în zona de supraveghere , astfel că se vor lua următoarele măsuri:
În ședința on line a Unității locale de Sprijin din data de 16.02.2022 ,s-au stabilit
următoarele măsuri proprii:
Nr.
Măsura
Responsabil
Termen
Măsurii
1
Hotărârea CLCB, programul și prezentul proces Răspunde
d-na Imediat
verbal se aduc imediat la cunoștință publică prin Hogea
Afișare pe site-ul www.primariasuditi.ro, și la Angelica,membru
avizierele primăriei comunei, căminului cultural CLSU,
Sudiți, căminului cultural Gura Văii,la sediul
agenților economici frecventate de populație.
2
Exploatațiile sînt vizitate de mediul veterinar în
15 zile de la
vederea efectuării unui examen clinic al
emiterea
exploatațiilor cu părări cu prelevanță 5% *și
prezentei
confidență 95%**,a prelevării probelor pentru
exaaminare laborator (dacă este cazul)
3
Circulația și transportul păsărilor pe drumurile ULS
Cu incepere de
publice sau private,excluzând, dacă este necesar
la data emiterii
,drumurile de deservire a exploatațiilor,cu excepția
prezentei
aprobării de către DSVSA .Această interdicție nu se
aplică la tranzitul de păsări fără oprire/descărcare.
4
Autovehiculele
și echipa,mentele folosite la ULS și proprietarii Cu incepere de
trasportul păsărilor,ouă,gunoiul alte mat.susceptibile de păsări
la data emiterii
a fi contaminate, vor fi curățate, dezinfectate cât mai
prezentei
repede.

5

Nici o altă specie de animal domestic nu ULS,proprietarii
Cu incepere de
pătrunde/iese din exploatația vizată, fără autorizarea animalelor
la data emiterii
medicului veterinar.
prezentei
6
Toate păsările moarte/bolnave se declară imediat la Proprietarii
Imediat
DSVSA /medicul veterinar.
7
Păsările nu pot părăsi exploatația în care sânt ținute ULS
Până la ridicarea
cel
puțin
30
zile
de
la
terminarea Medicul veterinar
restricției
curățirii/dezinfectării.
8
Orice persoană intră/iese din exploatațiile din zona Permanent
Până la ridicarea
restricției
de supraveghere trebuie să respecte măsurile de
igienă stabilite.
Se interzice organizarea de târguri,piețe.
9
Se interzice sacrificarea păsărilor fără avizul Proprietarii,
Până la ridicarea
restricției
medicului veterinar/DSVSA
ULS
10
Se interzice scoaterea de carne de pasăre,orice alt Proprietarii ,
Până la ridicarea
restricției
produs care conțin carne/ouă, fprp aviz ULS
DSVSA/medic veterinar.
11
Prezentele măsuri vor fi comunicate, în afară de Poliția locală
afișarea prevăzută la pct. 1, printr-o campăanie de
conștientizare susținută în teren de polițiștii locali ,
cu sprijinul,dacă este cazul a consilierilor locali din
zonă.
12
Se interzice pe raza comunei comerțul stradal cu Poliția locală.
păsări vii.
Măsurile stabilite pentru localitatea noastră ,aflată în zona de supraveghere, se mențin până când:
a-curățarea,dezinfectarea ,dezinsecția exploatațiilor s-a definitivat,
b-au trecut 30 zile și păsările prezente în exploatații au fost supuse unor examene clinice /de
laborator dacă este cazul,pentru a detecta eventuala prezență a virusului influenței aviare.
PREȘEDINTE UNITATE LOCALĂ DE SPRIJIN SUDIȚI,
PRIMAR,
DR.ȘINCAN VASILE
L.S._______________________

