
 

 

Avertizare de pestă porcină în comuna Meteş 

 

Primăria Comunei Meteş vă avertizează că a fost identificat un focar de 

pestă porcină la unul din crescătorii de animale de pe raza comunei şi, din păcate, 

peste 50 de animale au trebuit să fie sacrificate, din dispoziţia Direcţiei Sanitar-

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba.  

Pentru a evita răspândirea bolii şi sacrificarea porcinelor, vă facem 

următoarele recomandări, cu caracter de prevenţie:  

• Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu hainele cu care aţi 
umblat pe stradă; 

• La intrarea în adăpost este bine să folosiţi o tăviţă cu soluţie slabă de 
sodă caustică; 

• Nu lăsaţi porcii liberi, creşteti porcii doar în spaţii împrejmuite, fără a 
avea posibilitatea de a veni în contact cu porcii străini de gospodăria 
dumneavoastră; 

• Nu hrăniţi porcii cu resturi alimentare sau resturi de la mâncarea de 
porc gătită în familie; 

• Utilizaţi doar apă din surse verificate; 
• Asiguraţi o bună igienizare şi ventilare a spaţiilor unde creşteţi porcii; 
• Nu scoateţi scroafele /vierii din gospodărie pentru montă; 
• Nu cumparaţi purcei din  locuri necunoscute, fără a fi crotaliaţi şi 

însoţiţi de certificat sanitar veterinar de sănătate şi notificaţi urgent 
medicul veterinar din localitate; 

• Nu folosiţi în hrana porcilor iarba strânsă de pe câmp, pentru ca ea ar 
fi putut veni în contact cu mistreţii; 

• Orice porc mistreţ găsit mort (inclusiv accident auto) va fi notificat 
urgent către DSVSA Alba; 

• Dacă sunteţi vânători şi aduceţi acasă carne de mistreţ nu folosiţi 
resturi şi/sau apă rezultată din spălarea cărnii de mistreţ în hrana 
porcilor domestici şi folosiţi carnea doar după ce primiţi rezultatul 
testului de laborator. ; 

• Este interzisă creşterea de porci domestici pe fondurile de vânătoare; 
• Este recomandat să nu se sacrifice şi comercializeze animale în 

această perioadă.   
 

Vă rugăm să anunţaţi orice suspiciune legată de pesta porcină fie la 
DSVSA Alba, fie la Primăria Comunei Meteş.  
 
        Primar,  
         Daniel Sânzâiană 

 


