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În cadrul celei mai 
recente reuniuni a 
Colegiului Prefectural 
Ilfov, prima la care 
a participat noua 
echipă de conducere 
a Instituției Prefectului 
Județului Ilfov, Mihai 
Sandu Niță, prefect, 
și Vincențiu Voicu, 
subprefect, a fost 
aprobat Planul 
de măsuri privind 
desfășurarea normală a 
activităților economice 
și sociale în perioada 
Sărbătorilor Pascale 
2019.

Astfel, până pe 1 
mai a.c., pentru preveni-
rea toxiinfecțiilor alimen-
tare, toți medicii veteri-
nari din cadrul DSVSA Il-
fov, ai circumscripțiilor sa-
nitare veterinare şi pen-
tru siguranța alimentelor 
oficiale (CSVSAO) efectu-
ează controale în scopul 
verificării modului în care 
sunt respectate condițiile 
sanitare veterinare din 
toate piețele agro-alimen-
tare, abatoare şi centre 
de sacrificare cu activitate 
temporară, din unitățile de 
tranşare a cărnii, unitățile 
de procesare şi depozita-
re a alimentelor de origine 
animală, precum şi în uni-
tățile de vânzare cu amă-
nuntul şi în unitățile de 
alimentație publică. 

În toate piețele agro-
alimentare şi în alte locuri 
amenajate şi autoriza-
te în care va fi valorifica-
tă carnea şi alte produse 
de origine animală, se va 
asigura necesarul de per-
sonal sanitar veterinar şi 
permanența acestuia, in-
clusiv în zilele de sâmbă-
tă şi duminică. În cazul în 
care, cu ocazia controale-
lor sanitare veterinare, se 
constată că nu sunt res-
pectate condițiile sanitare 
veterinare de funcționare, 
DSVSA Ilfov va aplica mă-
sura suspendării activită-
ții până la remedierea tu-
turor deficiențelor şi va 
aplica sancțiuni în con-
formitate cu prevederile 

legislației sanitare veteri-
nare în vigoare.

Sacrificarea mieilor 
se va realiza în unități de 
abatorizare, autorizate 
sanitar veterinar pentru 
sacrificarea de ovine. În 
cazuri excepționale, sa-
crificarea mieilor se poa-
te realiza şi în locurile or-
ganizate în condițiile legii 
şi amenajate temporar, 
în care se asigură supra-
veghere sanitară veteri-
nară şi în care sunt res-
pectate condițiile de igi-
enă. Decizia privind or-
ganizarea activității din 
punct de vedere sanitar 
veterinar în locurile spe-
cial amenajate temporar 
revine DSVSA Ilfov, nu-
mai în cazul în care exis-
tă solicitări scrise din par-
tea unor primării/Prefec-
tura Ilfov pentru organi-
zarea unor asemenea lo-
curi, unde mai mulți fer-
mieri/crescători de ovine 
să sacrifice mieii şi nu-
mai, dacă în aceste locuri 
se respectă condițiile ge-
nerale şi specifice de igie-
nă şi bunăstare a anima-
lelor. Funcționarea locuri-
lor de sacrificare a mieilor 
este permisă doar până 

pe 28 aprilie 2019.

Controale la ouă și 
vopsea, cozonac, 
brânză, pește

Planul mai preve-
de monitorizarea tutu-
ror producătorilor şi co-
mercianților care valori-
fică ouă pentru consu-
mul uman, precum şi a 
fermelor producătoare 
şi a centrele de ambala-
re ouă. Toți trebuie să fie 
supuşi autorizării/înregis-
trării sanitare veterinare, 
conform legislației în vi-
goare. Transportul ouălor 
trebuie efectuat numai în 
mijloace auto autorizate 
sanitar veterinar, iar pe 
întreaga perioadă de de-
pozitare şi comercializare 
trebuie asigurate condiții 
de temperatură şi igienă 
corespunzătoare. Ouă-
le trebuie să fie marcate 
cu codul producătorului 
şi să provină din centre 
de ambalare ouă autori-
zate. La fel, în cazul par-
ticularilor care comercia-
lizează lapte şi brânzeturi 
din gospodăria proprie 
în piețele agroalimenta-
re şi târguri, este nevo-

ie de documentele de în-
registrare sanitară vete-
rinară, eliberate de către 
DSVSA județene. Lapte-
le crud destinat vânzării 
directe către consumato-
rul final sau prelucrării în 
brânzeturi trebuie să pro-
vină numai de la animale 
sănătoase, care nu sufe-
ră de boli ce pot fi trans-
mise la om, crescute în 
exploatații autorizate/în-
registrate sanitar veteri-
nar. Micii producători ca-
re vând direct lapte crud 
către consumatorul final 
în piețe trebuie să dețină 
fişe de sănătate, care să 
ateste starea de sănăta-
te a animalelor de la ca-
re a fost obținut laptele, 
completate de către me-
dicii veterinari din locali-
tățile de origine. Iar co-
mercializarea directă că-
tre consumatorul final 
în piețele agroalimenta-
re şi târguri a brânzeturi-
lor obținute de micii pro-
ducători se va face numai 
în ambalaje de desface-
re corespunzătoare, de 
unică folosință (pungi de 
plastic alimentare, hârtie 
cerată alimentară, etc.), 
sau alte tipuri de recipi-

ente curățate şi igieniza-
te corespunzător. În con-
tinuare, spațiile şi locu-
rile în care se comercia-
lizează peşte şi produse 
din pescuit trebuie să în-
deplinească condițiile de 
igienă şi să fie înregistra-
te sanitar veterinar. Con-
troalele oficiale în aces-
te spații se vor intensi-
fica în această perioa-
dă. La fel, va fi verifica-
tă foarte strict comercia-
lizarea produselor de pa-
nificatie, patiserie şi cofe-
tărie - condițiile de igie-
nă şi starea de sănătate 
a angajaților. Dar şi vop-
seaua de ouă!

Climat de ordine și 
siguranță publică

În sarcina Inspecto-
ratului de Poliție al Ju-
dețului Ilfov revine orga-
nizarea de acțiuni preven-
tiv-operative punctuale, în 
funcție de concluziile ana-
lizelor tactice şi evoluția 
fenomenului infracțional 
caracteristic acestei pe-
rioade, cu intensificarea 
activităților polițieneşti în 
zonele şi mediile de in-
teres: târguri, oboare, 

piețe comerciale, disco-
teci etc. Tot IPJ Ilfov se 
ocupă şi cu menținerea 
ordinii publice pe timpul 
desfăşurării slujbelor reli-
gioase, în zonele cu aflux 
mare de credincioşi, de 
măsuri preventiv-operati-
ve pentru contracararea 
infracțiunilor cu violență, 
a sustragerilor de anima-
le şi a altor categorii de 
furturi. Patrule mixte cu 
poliția sau patrule inde-
pendente vor participa la 
menținerea ordinii publi-
ce, în sistem integrat, în 
mediul urban şi rural. Pe 
partea de rutieră, va fi 
adaptat numărul dispo-
zitivelor de poliție rutieră 
la orele şi tronsoanele de 
drum cu risc crescut pen-
tru siguranța circulației, 
fluidizarea şi contro-
lul circulației în punctele 
aglomerate.

Atenție la 
incendii!

Reprezentanții ISU 
”Dealul Spirii” Bucureşti-
Ilfov vor efectua controa-
le de prevenire a situațiilor 
de urgență la toate ca-
tegoriile de construcții şi 
amenajări unde se vor 
desfăşura slujbe religioa-
se la care se înregistrează, 
potrivit tradiției, afluență 
mare de participanți, pre-
cum şi la cele destinate 
cazării persoanelor în in-
cinta mânăstirilor, accen-
tuând pe necesitatea asi-
gurării condițiilor de eva-
cuare operativă a utilizato-
rilor şi interzicerea organi-
zării slujbelor religioase cu 
public numeros în biserici 
care au amplasate, la inte-
rior sau la exterior, schele. 
Se vor verifica asigurarea 
condițiilor pentru interven-
ția operativă pentru stin-
gerea unui eventual incen-
diu, prin menținerea liberă 
a căilor de acces şi a ac-
cesului la hidranții exteriori 
de incendiu (prin nepermi-
terea blocării acestora cu 
autobuze, microbuze, au-
toturisme etc.) şi asigura-
rea existenței mijloacelor 
şi forțelor necesare.

Plan de măsuri pentru un 
Paşti sănătos şi liniştit!


