ROMANIA
JUDETUL SIBIU
coMUNA TILIşCA
CONSILIUL LOCAL

HoTĂnÂREA

Nr19/2019

privind aprobarea Planului local de măsuri pentru gestionarea in anut 2otg a
problematicii legate de combaref" transmiterii Bolii Lyme prin intepatura de capuse
şi com ba terea ţâ nţa rilor
Consiliul local al comunei Tilişca, întrunitînsedinta ordinara îndata de 19 aprilie 2019,
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Tilişca, judetul Sibiu, nr 4611128'03'2079

precum şi rapoftul Compaľtimentului Agricol4612128'03.2019 prin care se propune aprobarea Planului local de măsuri
pentru gestionarea in anul 2019 a problematicii legate de combaterea transmiterii Bolii Lyme prin intepatura de
capuse şi combaterea ţânţarilor şi avizul Comisiei pentru aďivităţi economico-financiare, juridică, de disciplină, muncă
şi protecţie socială, gospodărire comunală,
Urmare adresei nr SB-2B29I2019 transmisă de DSP Sibiu privind aďualizarea planului local pentru anul 2019,
In baza prevederilor:
- Hotararii Guvernului nr' 115612013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse înProgramul
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la
om, protecţia anĺmalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor
şi ecvideelor, a adiunilor prevăzute înProgramul de supraveghere şi control îndomeniul siguranţei alimentelor,
precum şi a tarifelor aferente acestora;
- Planului de masuri pentru supravegherea si controlul Bolii Lyme in judetul Sibiu ĺn anul 2019,
In temeiul dispozitiĺlor ań' 36 , alin (2), lit'b) coroborat cu alin (4), lit. f), aft.45 si art.115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HoTĂnĂŞTE:
Aft.1. Se aproba Planul local de măsuri pentru gestionarea in anul 2019 a problematicii

legate de combaterea transmiterii Bolii Lyme prin intepatura de capuse şi combaterea ţânţarilor pe
raza Comunei Tilisca, conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art 2: Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii Se însărcineazăaparatul de
specialitate al primarului.

Adoptată înTilişca la data de 19 aprilie 2019
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HCL nr
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Planul local
de măsuľi pentru gestionarea in anul2019 a pľoblematicii legate de combaterea
transmiteľii Bolii Lyme prin intepatuľa de capuse şi combaterea ţânţariloľ pe raz^
Comunei Tilişca
Obiective
l. Depistarea cazurilor
2. Management adecvat
3. Preveniľea expuneľii
4. Reducerea populaţie căpuşe
Nľ

Activitatea

Acţiunea

Responsabil

Teľmen de

Cunoaşteľea Metodologiei de supraveghere a bolii

Medicul/ medicii de familie din

Peĺmanent

cľt

lntensificarea
supravegherii
epidemiologice a
bolii Lyme (pe

localitate.

Managementul adęcvat al persoanelor înţepatede
căpuşe (extragere, aseptizare. ľecomandări

baza

chimioprofilaxie. etc)

metodologiei de

Rapoľtarea de DSP a cazurilor noi de boală Lyme
depistate (inclusiv cele din sistem pľivat)

supraveghere,
elaborate de

CNSCBT.

actua|izată'

2

Lyme

Controlul integĺat
al populaţiei de
căpuşe, sub

îndrumarea

DSVSA precum

reallzarę

Cabinetul individual dę medicină de
familie.

Sezonieľ

Medicul/ medicii de familie şi

Ma'ĺim 5 zile

reprezenta1ii primăriei desemna1i.

depistare

Indĺumaľeacazurilor suspecte/ compatibile cu
diagmosticul de boală Lyme la secţia de boli
infec1ioase pentru investigareą tratament şi

dispensarizare.
Intensificarea acţiunilor de control integĺat al
populaţiei de căpuşe prin managementul habitateloľ
Íävorabile căpuşelor şi a populaţiiloľ de ţânţari (zonele
cu parcuri şi spaţii verzi din localitate, zone de
agĺement) prin: - cosirea ierbii înpaľcuri, aliniamente
stradale. mal ľâu intravilan. zone de blocuri (după caz):

-

Medicul/ medicii din localitate

Permanent

- Reprezentanţii primăriei cu

responsabilitate îndomeniu

- Reprezentanlii SVSU
- Serviciul de administrare a domeniului

public si privat al Comunei Tilisca

Periodic

monitorizareazonelorcuinfestare

Permanent

si a populaçiilor
de 1ân1ari

de la

Efectuaľea lucrăľilor de defľişare a resturilor vegetale
necomestibile, a arboretului de pe suprafeţele de pajişti

- Repľezentanţii Primăriei Tilisca
- Seľviciul de administrare a domeniului

naturale infestate.
Managementul adecvat al animalelor gazdă (tratamente
acaľicide animale de companie, animale domestice,
acţiuni de deratizare, precum şi colectarea şi
deparazitarea câinilor comunitari)

oublic si orivat al Comunęi Tilisca
- Primăria Comunei Tilisca
- Proprietarii de animale

Continuarea supravegherii clinice periodice a
animalelor sub aspectul infestării cu ectoparaziţi şi a
zonęlor identificate ca favorabile dezvoltării căpuşeloľ
şi impunerea măsurilor înconsecinţă

- Medicii veteľinari împuternici1i
- Primăria Comunęi Tilisca

Efectuarea dęzinsec1iilor înparcuľi, zonę dę agremęnt,
pajişti naturale cu Vegetaţie abundenta- pe Zone
restrânse şi înmicrofocare (la recomandare)

- Primăria Comunei Tilişca
- - Propĺietaľii de animale

Infoľmarea opeľativă a ARPM Sibiu cu priviľe la
zonele încare se pľactică activităţile de dęzinsectie.

Primăria locală

'ffi
*

30 iulie 2019

Permanent

Permanent

Iunie

2019

-

Iulie

ritmicitate

precizareatipului şi cantităţii de substan1e active

săptămânală
- urgenţele
Se anunţă

utilizate.

telefonic
imediat
Informare/
educaľe a

J

populaliei
generale privind
boala Lyme
(simptone, mod
de transmitere,
măsuri de
protecţie pentru
pľeven1rea
înţepăturilorde
căpuşe' ţânţari şi
atitudinea post
expunere) cu

Permanent

Amplasarea unor semne/ panouri/ plăcuţe de ayertizaÍe
(realizate de DSPJ) înparcuľi şi locuri publice

Primăria locală

Informaľea angajaţilor cu ĺisc profesional din primărie

Primăria locală

-

sprijinul DSPJ

Sibiu

(Compartiment
Evaluare şi
Promovarę
Sănătăţii)
4

Informarę/
educare a
persoanelor cu
risc profesional

privind boala
Lyme (simptome,
mod de
transmitere,
măsuľi de
protecţie pentru
preven|ľea
înţepăturilorde
căpuşe, ţânţari şi
atitidinea post
exounere)

-
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