Dragoesti un nou focar de infectie
al gripei aviare

” Virusul ucigaș face ravagii în Vâlcea ” lupta cu virusul gripei aviare Continuă
în Vâlcea. Autoritățile fac eforturi susținute pentru a stopa extinderea acestuia și
în alte zone din județul nostru. însă , din păcate, numărul focarelor de infecție
crește pe zi ce trece. În acest moment, nu mai puțin de 3 localități vâlcene, unde au
fost confirmate focarele de gripă aviară, sunt în carantină: Stolilești, Horezu și
Galicea<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Lupta cu virusul gripei aviare Continuă în Vâlcea. Autoritățile fac eforturi susținute pentru a stopa
extinderea acestuia și în alte zone din județul nostru. însă , din păcate, numărul focarelor de infecție crește pe zi
ce trece. În acest moment, nu mai puțin de 3 localități vâlcene, unde au fost conﬁrmate focarele de gripă aviară,
sunt în carantină: Stolilești, Horezu și Galicea.
Luni, 22 mai a.c., a fost declarată suspiciunea de gripă aviară la Olanu. Tot luni, a fost ﬁnalizată acțiunea de
eutanasiere a păsărilor din unitățile epidemiologice din focarele Horezu și Stoilești, precum și cea de dezinfecție.
De asemenea, în satul Bratia Deal (Galicea) au fost sacriﬁcate 4370 de păsări din 115 gospodării. Așadar,
Comitetul Antiepizootic Județean a dispus: instituirea carantinei de gradul 1, în comunele în care păsările au fost
infectate cu virusul ucigaș, efectuarea dezinfecției în ﬁecare dintre aceste gospodării, incinerarea și îngroparea
cadavrelor păsărilor, efectuarea dezinfecției pe drumurile din interiorul unităților epidemiologice, menținerea
strictă a interdicțiilor circulației de animale, persoane și vehicule în interiorul unităților epidemiologice până la

efectuarea dezinfecției ﬁnale. În plus, Comandamentul Antiepizootic Județean Vâlcea a luat hotărârea privind
mișcarea animalelor vii pe teritoriul județului, care prevede următoarele că persoanele ﬁzice sau juridice, care
dețin păsări vii, le pot duce într-o altă localitate din județ, doar cu aviz interjudețean de transfer eliberat de
DSVSA (Direcția Sanitar Veterinară și de Siguranța Alimentelor) Vâlcea și aprobarea ANSVSA. Mai mult decât
atât, Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Vâlcea va organiza acțiuni de control pe traseele de intrare în județ.
La Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a avut loc, luni, o întâlnire, coordonată de viceprimarul Nicolae
Dicu, la care au participat reprezentanți ai Protecției Civile, Gospodăriei Comunale, Corpului de Control al
Primarului, Politiei Comunitare și Direcției Urbanism. În cadrul întrunirii, au fost stabilite grupuri de acțiune, care
vor merge în toate cartierele orașului (în special în zonele limitrofe) și vor sta de vorba cu cetățenii în vederea
preîntâmpinării extinderii gripei aviare.
Primăria Râmnicului sugerează cetățenilor ca în momentul în care depistează pasări moarte, să anunțe
municipalitatea la numerele de telefon 731714 sau 731016. Numerele de telefon, sunt funcționale nonstop
începând de luni, 22 mai, a.c. în cazul în care gripa aviară va afecta gospodăriile din Râmnic, proprietarii
păsărilor decedate vor ﬁ despăgubiți.
Drăgoești un nou focar de infecție
Miercuri, 24 mai a.c., un nou focar de infecție a fost conﬁrmat în comuna Drăgoești, sat Boncani. S-a conﬁrmat
focarul de gripă aviară în comuna Drăgoești sat Boncani. până acum, 2000 de păsări din 44 de gospodări din
această localitate, au fost eutanasiate. Ca urmare a conﬁrmării existenței gripei aviare în Olanu, circulația pe
ruta Rm.Vâlcea Galicea Olanu Drăgoești a fost deja, deviată pe ruta Rm.Vâlcea Orlești Drăgoești sau
Rm.Vâlcea Galicea Olanu Drăgoești cu blocare în focar.
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