Un nou caz de pestÄƒ porcinÄƒ Ã®n ArgeÈ™!
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MarÈ›i, 11 iunie, un nou caz de pestÄƒ porcinÄƒ africanÄƒ a fost confirmat la un porc dintr-o gospodÄƒrie din satul Mica, co
Bascov, potrivit analizelor emise de Institutul de Diagnostic ÅŸi SÄƒnÄƒtate AnimalÄƒ BucureÅŸti.
Probele au fost recoltate în urmÄƒ cu câteva zile, pe 7 iunie, în urma unei acÅ£iuni comune a Inspectoratului de PoliÅ£ie
JudeÅ£ean ArgeÅŸ ÅŸi a DirecÅ£iei Sanitare Veterinare ÅŸi pentru SiguranÅ£a Alimentelor ArgeÅŸ.

Subprefectul Adrian Dumitru Bughiu a convocat astÄƒzi o ÅŸedinÅ£Äƒ a Centrului Local de Combaterea a Bolilor la Anima
(CLCB) pentru a adopta planul de mÄƒsuri, potrivit legii.
Astfel, a fost delimitatÄƒ zona de protecÅ£ie pe o razÄƒ de 3 kilometri (Mica, Valea Ursului, Glîmbocu, BrÄƒileni ÅŸi Prisl
? comunele Bascov, BÄƒbana ÅŸi DrÄƒganu) ÅŸi o zonÄƒ de supraveghere de 10 kilometri (CiocÄƒnÄƒi, Dealul Viilor, M
Smeura, HinÅ£eÅŸti, Poiana Lacului, Metofu, GroÅŸi, BÄƒbana, CotmeniÅ£a, Bascov, Schiau, Uiasca, Budeasa, Budeasa M
GÄƒlÄƒÅŸeÅŸti, MeriÅŸani, BorleÅŸti, VÄƒrzaru, Dobrogostea, MÄƒrÄƒcineni, PiteÅŸti, RÄƒchiÅ£ele de Sus, RÄƒchi
Cocu ÅŸi CruciÅŸoara ? comunele Bascov, BÄƒbana, Budeasa, MÄƒrÄƒcineni, MeriÅŸani, Cocu, Poiana Lacului, MoÅŸo
municipiul PiteÅŸti).

Au fost luate toate mÄƒsurile specifice în gospodÄƒria afectatÄƒ ÅŸi în localitÄƒÅ£ile aflate în zonele de protecÅ£ie ÅŸi d

Transportul, comerÅ£ul în zone neautorizate cu porci vii, carne sau produse din carne ÅŸi care provin din zonele de protecÅ£
ÅŸi supraveghere sunt interzise în aceastÄƒ perioadÄƒ. Nu se vor organiza târguri ÅŸi expoziÅ£ii de pÄƒsÄƒri ÅŸi animale
localitÄƒÅ£ii Bascov.

?Pentru prevenirea rÄƒspândirii bolii, se vor efectua verificÄƒri de poliÅ£iÅŸti, efective de jandarmi ÅŸi angajaÅ£i ai DSVS
ArgeÅŸ.
PânÄƒ în acest moment, nu au mai fost raportate alte cazuri de îmbolnÄƒvire sau mortalitate în gospodÄƒrii sau în exploataÅ
tip comercial din judeÅ£ul ArgeÅŸ.

Orice suspiciune de boalÄƒ trebuie comunicatÄƒ de urgenÅ£Äƒ medicului veterinar sau autoritÄƒÅ£ilor publice locale.
InstituÅ£ia Prefectului ?JudeÅ£ul ArgeÅŸ face un apel cÄƒtre argeÅŸeni sÄƒ trateze cu responsabilitate acÅ£iunile care Å£i
prevenirea rÄƒspândirii virsului PPA ÅŸi recomandÄƒ sÄƒ respecte cu stricteÅ£e toate mÄƒsurile impuse de autoritÄƒÅ£ile c
, transmite InstituÈ›ia Prefectului.

