Gripa aviara da, in continuare,
bataie de cap autoritatilor

” Eforturi susținute pentru combaterea virusului ucigaș ” în ceea ce privește focarul

de la Galicea, putem spune că numărul celor care trebuie monitorizați din punct de vedere a stării
de sănătate, este sensibil mai mare decât al celor din alte focare. Așadar, în perioada care
urmează, 301 persoane vor ﬁ supravegheate clinico-epidemiologic<?xml:namespace preﬁx = o ns =
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Membrii Comandamentului Antiepizootic Județean au decis, în data de 29 mai, a.c., aplicarea unor măsuri
de protecție în zonele unde a fost conﬁrmată existența gripei aviare. Astfel, s-a decis: menținerea ﬁltrelor
sanitare în toate localitățile declarate focare ale virusului ucigaș, efectuarea dezinfecției ﬁnale la Horezu și
Stoilești, monitorizarea stării de sănătate a păsărilor din zonele de protecție și supravegherea permanentă în
jurul focarelor și unităților industriale de creștere a păsărilor, monitorizarea stării de sănătate a populației din
localitățile afectate: Galicea, Stoilești, Olanu, Drăgoești, Horezu, precum și recoltarea probelor de sanitație din
focare.
În focarul de la Horezu, în perioada următoare, se va efectua supravegherea clinico-epidemiologică a 71 de
persoane. 31 de gospodării din aceiași localitate, se aﬂă, pe o perioadă de 7 zile, în carantină. Din momentul
depistării gripei aviare, în Horezu, au fost administrate peste 200 de capsule de Tamiﬂu la un număr de 32 de
locuitori. În plus, în localitatea mai sus amintită, s-au efectuat acțiuni de control în piețe, alimentare și școli, iar
peste 30 de gospodării au fost deja, dezinfectate. Aici, au fost eutanasiate 341 de păsări. Cei 26 de proprietari,

ale că ror păsări au fost sacriﬁcate, vor primi despăgubiri, din partea Guvernului, în valoare de aproximativ 88
milioane lei vechi.
În focarul de la Stoilești sat Ghiolbești, s-a trecut la supravegherea clinico-epidemiologică a 195 de
locuitori, iar 50 de gospodării sunt în carantină, pe o perioadă de 7 zile. Aproximativ 500 de pastile de Tamiﬂu
au fost administrate la 65 de adulți și 5 copii. Situația despăgubirilor la Stoilești, se prezintă astfel: pentru cele
1274 de păsări ucise, proprietarii vor primi 229, 870 milioane lei vechi.
La Galicea, cel mai mare număr de persoane supravegheate clinico-epidemilogic
În ceea ce privește focarul de la Galicea, putem spune, că numărul celor care trebuie monitorizați din punct
de vedere a stării de sănătate, este sensibil mai mare decât al celor din alte focare. Așadar, în perioada care
urmează, 301 persoane vor ﬁ supravegheate clinico-epidemiologic. Timp de 7 zile, 115 gospodării vor ﬁ în
carantină, iar la aproape 500 de persoane le-au fost administrate capsule de Tamiﬂu. Valoarea despăgubirilor
pentru păsările eutanasiate se ridică la aproximativ 800 milioane lei vechi. În focarul de la Ocnele Mari, doar 5
persoane sunt, în prezent, supravegheate din punct de vedere medical. Au fost administrate 41 de capsule de
Tamiﬂu și nu s-a înregistrat nici un caz de gripă aviară la om. Despăgubirile acordate de Guvern, se ridică la
peste 2 milioane lei vechi. „Am dat tablete de Tamiﬂu, în special, persoanelor care au eutanasiat păsările și
celor care le-au că rat. De asemenea, peste 2.000 de tablete au fost administrate persoanelor care au avut
legătură cu focarele: medicii veterinari, jandarmii, polițiștii. Situația este sub control tot timpul și consider că
doamna prefect Anuța Handolescu a gestiona foarte bine această criză. După cum știți, la Ocnele Mari, a fost
inﬁrmată suspiciunea de gripă aviară. Acum așteptăm rezultatele analizelor de la Olanu”– ne-a declarat Ioan
Mihail, director adjunct al DSP Vâlcea.
DGASPC Vâlcea a luat măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii cu gripă aviară
În comuna Drăgotești, se efectuează monitorizarea a 125 de persoane, în 43 de gospodării. Aici, au fost
sacriﬁcate 1257 de păsări, iar despăgubirile acordate proprietarilor, se ridică la suma de 216 milioane lei vechi.
Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea a luat și ea toate
măsurile pentru a preveni îmbolnăvirea copiilor din centre cu gripa aviară. „Accesul în centre a fost limitat la o
singură intrare, care este prevăzută cu un covoraș dezinfectant îmbibat cu cloramină. Și autoturismele care
realizează aprovizionarea centrelor au fost dezinfectate, ca de altfel toate gospodăriile anexe și pubelele de
gunoi. Carnea de pui a fost veriﬁcată de cei de la DSVSA (Direcția Sanitar-Veterinră și de Siguranța Alimentelor),
pentru a nu exista probleme. Preparatele din carene de pasăre se prepară numai la o temperatură de peste 70
de grade Celsius. De asemenea, copii din teritoriile viral-pozitive sunt strict monitorizați. Personal am veriﬁcat
toate centrele din județ, însă , am constatat că personalul a respectat toate normele de igienă impuse” ne-a
declarat directorul adjunct executiv al DGSPC Vâlcea, Roxana Radu. În plus, mai spune ea, toți șeﬁi de centre au
fost rugați să nu mai dea bilete de voie copiilor în zonele unde au fost declarate focare, cel puțin pentru o
perioadă de timp.
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