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Către: ttoate UAT-urile
Ref: infformare accţiuni întrepprinse de ANSVSA
A
peentru preveenirea aparriţiei pestei micilor
rumegăătoare (PPR
R) la noi în ţară
ui Primar/ doamnei
d
Prim
mar
În atențția: domnulu

Simtomelee Bolii
Pesta micillor rumegăttoare (PMR
R) este o boală virală gravă,
g
care nu afecteazză omul,
dar afeectează rum
megătoarele mici, resp
pectiv ovinnele si capprinele. Moortalitatea în
î cazul
animaleelor infectatte poate ajunnge la 70 %.
%
In Româniia nu evolu
uează aceasstă boală, ţara noastră având sta
atut de ţară liberă
de PMR
R.
PMR estee caracterizzată prin febră, scuurgeri oculo-nazale, stomatită, diaree,
pneumoonie.
Agentul ettiologic estte un viruss încadrat în familia Paramyxovviridae, subbfamilia
Paramyyxovirinae, genul
g
Morbbillivirus.
Transmitereea infecţieii de face diirect de la animalul bolnav
b
la ceel receptiv şi puţin
probabiil indirect, având
a
în veedere rezisttenţa scăzuttă a virusullui în mediuul exterior. Virusul
pătrundde în organissm la niveluul mucoaseii nasofaringgiene.
Evoluţia bolii este suupraacută sau
s acută, caracterizattă clinic prrin febră, tulburări
t
digestivve şi respirratorii, iar morfopato
ologic prin necroze, eroziuni
e
şi ulcere la nivelul
mucoassei digestivee şi a căilor respiratorii.
In Bulgariaa evoluează forma uşoaară, atipică.
Principalelle masuri de
d prevenirre a bolii
 Achiziţion
narea de animale
a
din
n speciile susceptibile
s
e (ovine, caprine)
c
nu
umai cu
documentte sanitar-vveterinare;
VSA judeţeană oricee achiziţie de ovine sau caprine din
 Să prenootifice DSV
Bulgaria, neafectate de PMR;
nar oricân
nd observvă modificcări de
 Obligaţia notificăriii medicullui veterin
ament, îmboolnăviri sau
u moarte.
comporta
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Masuri in cazul apariţiei bolii
In caz de apariţie
a
a boolii în ţări indemne
i
se aplică prev
vederile Dirrectivei Connsiliului
92/119//EEC de sttabilire a măsurilor
m
c
comumitare
generale de
d combateere a unor boli la
animalee, precum şi a măsuriloor specificee împotriva bolii vezicuuloase a poorcului care cuprind
printre altele: izolaarea animaleelor, stabilirrea zonelorr de protecţiie şi supraveghere, resttricţii de
c
şi dezinfecţie.
d
mişcaree a animalellor, stampinng-out, operaţiunile de curăţare
Vaccinarea
a se aplică doar în situ
uaţii grave, cu aprobaarea CE.
Primul focar de PMR
R din UE a fost confiirmat în Buulgaria, în data
d
de 23 iunie a
acestui an. A urmaat confirmarrea altor 6 noi
n focare înn 28 iunie, 9 iulie şi 188 iulie. Totoodată au
fost connfirmate altte 94 animaale seropoziitive în zonaa de 20 de km în jurull satelor afeectate în
baza suupravegheriii realizate de autorităţille veterinaree bulgare.
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3HVWD PLFLORU UXPHJÅWRDUH 305  HVWH R ERDOÅ
YLUDOÅ JUDYÅ FDUH QX DIHFWHD]Å RPXO GDU DIHFWHD]Å
UXPHJÅWRDUHOH PLFL UHVSHFWLY RYLQHOH VL FDSULQHOH
0RUWDOLWDWHD °Q FD]XO DQLPDOHORU LQIHFWDWH SRDWH
DMXQJHOD
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 6D DFKL]LčLRQDWL DQLPDOH GLQ VSHFLLOH RYLQH
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 6Å DQXQWDWL '696$ MXGHčHDQÅ GH RULFH
DFKL]LčLH GH RYLQH VDX FDSULQH GLQ %XOJDULD
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