
Activitate riscanta

IN MEDIUL PROFESIONAL

Meserii legate de pasari vii si mediul lor contaminat 

●  Crescatori, colectori de pasari de curte, transportatori, 
personal al abatorului de pasari (agatat, sangerare, 
penaj), personal de incubator ;

●  Personal al magazinelor pentru animale de companie, 
centre de gradina ;

●  Veterinari ;
●  ...

Meserii legate de pasarile moarte

●  Personalul care se ocupa de taiatul carnii ;
●  Personalul laboratorului de analize veterinare ;
●  Veterinari ;
●  Taxidermiști ;
●  Personal de colectare și recuperare a penelor ;
●  ...

Meserii expuse la excrementele păsărilor sălbatice 

●  Dulgher ce construieste acoperisuri... ;
●  Instalatori de antene ;
●  ...

PRINTRE POPULATIE IN GENERAL

●  Proprietari de păsări de agrement (papagali...) sạu de 
reproducere (rate...).

Rareori se raportează contaminarea porumbeilor în oraș.

Masuri preventive
Măsuri generale de control

Acestea sunt difi cil de  practicat  la animale din cauza 
frecvenței infecției fără semne de boală.

•  Respectarea igienii reproducerii : ptimizați condițiile
de reproducere (evitarea stresului, supraaglomerarea...), 
curatărea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor.

•  Izolarea păsărilor bolnave. Tratamentul este posibil,
dar pasarile rămân infectate, de aceea e nevoie de izolare.

•  Interzicerea importurilor de animale vii din țări din
afara Uniunii Europene. O derogare este posibila daca 
importul pasarilor este urmat de un control sanitar și 
carantină.

•  Supravegherea bolii animalelor prin declarație 
obligatorie.

Măsuri de protecție colectivă și individuală

• Aerisiți la primele posturi în abatorul de păsări.

• Limitați suspensia de praf și excremente (evitați 
agitarea păsărilor de curte, jeturile de apă la presiune 
ridicată in timpul curățirii, umeziți cadavrele înainte de 
orice manipulare...).

• Purtați un dispozitiv de protecție respiratorie FFP2 
pentru cele mai prăfuite activități profesionale (curățenie, 
colectare, primele abatoare...).

•  În laborator, manipulați în conformitate cu practicile de 
iginena de laborator.

Boala
•  Ornitoza sau psitacoza* este o infecție transmisă de 

păsări, care de cele mai multe ori trece neobservata.
Cu toate acestea ea poate provoca boli grave. Mai multe 
cazuri de infectare umana sunt inregistrate in Franta.

•  Boala este cauzata de o bacterie (Chlamydophila psittaci), 
raspandita in lumea intreaga. Există mai multe tipuri de 
boli în funcție de specia de păsări.

•  Boala se răspândește prin contact apropiat cu păsările 
infectate (bolnave sau nu) sau prin contact cu mediul lor 
contaminat (gunoi, spații, cuști...) în special cu rațe, curcani, 
papagali.

Care sunt simptomele bolii ?
Simptomele apar în medie la 5 până la 15 zile după 
contaminare.
Este vorda despre :
•  O gripa falsa cu febra ridicata (> 39° C), dureri de cap, 

dureri musculare, tuse seaca ; 
•  Uneori conjunctivita ;
•  In caz de complicatii, leziuni pulmonare, 

(mai rar leziuni ale meningelor, fi catului, rinichilor, inimii).

Dacă apare oricare dintre aceste semne la câteva zile 
după o activitate riscantă sau o recenta

achiziție de păsări :

• Nu trebuie de zis „va trece de la sine...” ;
• Un medic trebuie consultat cu promptitudine, 

informându-l cu privire la contactul cu păsările în zilele 
anterioare. Un tratament există, cu atât este mai efi cient 
cu cat este administrat mai devreme.    

*  Psitacoza se referă la infecția care provine de la păsările familiei de 
papagali. Ornitoza este infectia care provine de la alte păsări. 



Bacteria
Unde se afl a bacteria ?
•  La multe specii de păsări domestice sau sălbatice : rațe, 

curcani și gâște în special, găini, fazani, porumbei, 
struți... dar și papagali, canari, turturele...

• În excremente, secreții nazale,oculare, in țesuturile și 
sângele păsărilor infectate (bolnave sau nu).

În mediul exterior, bacteriile pot supraviețui mai mult de o 
luna în materie uscată..

Cum ajunge bacteria in organism ?
•  Prin inhalarea prafului contaminat ;
•  Prin contact apropiat: manipularea unei păsări infectate, 

a penelor acesteia sau a țesuturile sale, contactul gurii cu 
ciocul.

Pe de alta parte :
•  Bacteriile nu se transmit consumând carnea 

animalelor infe ;
•  Nu se transmite de la om la om.

În caz de febră sau simptom
    pulmonar, nu uitati sa :

●  Consultați imediat medicul de familie ;

●  Specifi cați medicului activitatea dvs. profesională 
sau faptul ca dețineți o pasăre de plăcere sau de 
reproducere.

În anumite condiții, această boală poate fi  obiectul unei 
cereri de recunoaștere ca boală profesională de pacient  
sau de persoanele afl ate în întreținerea acestuia.

Pentru a cunoaste
mai multe

Sur internet :

www.msa.fr

www.inrs.fr

www.sante.gouv.fr

www.inma.fr
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Les Mercuriales 
40, rue Jean Jaurès 
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Boala si prevenirea ei


