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COMUNICAT DE PRESA 
INFORMATII DESPRE GRIPA AVIARA 

 
 
 Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică a informat Direcțiile de 
Sănătate Publică privind confirmarea gripei aviare cu virus H5N8 inalt patogen la pasari domestice in 
tari din Europa, vecine cu Romania sau care exporta in Romania pasari domestice sau produse ale 
acestora (Ungaria, Polonia, Sovacia) si a aparitiei unui focar la o ferma de pasari din judetul 
Maramures. 
 

In acest context Directia de Sanatate Publica Timis a transmis la data 20 ianuarie 2020 o adresa 
in care a informat medicii de familie si spitalele de pe raza judetului privind masurile care trebuie luate 
in caz de suspiciune de imbolnavire cu gripa aviara la om. 
 
MASURI GENERALE PENTRU POPULATIE: 

- evitati contactul cu fermele de pui, rate sau orice ferme unde au existat animale bolnave, 
taiate sau suspicionate de gripa aviara; 

- daca ati intrat in contact cu un mediu unde exista/au existat pui morti, spalati-va cat mai 
des pe maini cu apa si sapun, mai ales după contactul cu pasari supravegheati-va 
temperature timp de 7 zile. Daca faceti brusc febra (>38oC) sau aveti semne de boala 
respiratorie, consultati medicul; 

- nu manipulaţi păsări moarte; 
- supravegheaţi copiii, nu-i lăsati să se joace cu păsări moarte sau bolnave; 
- cumpăraţi carne de pasăre, ouă şi produse din carne de pasăre numai din magazine 

autorizate; 
- anuntaţi medicul veterinar de orice caz de îmbolnăvire sau moarte la păsări; 
- daca ati intrat in contact cu pasari care au murit de gripa aviara sau cu fecalele acestor 

pasari, consultati medicul; 
- acordaţi tot sprijinul personalului sanitar si autoritaţilor veterinare. 

 
La ora prezentei in judetul Timis nu a fost confirmat niciun focar de gripa aviara la pasari. 
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