MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

AN U N Ţ
privind organizarea acţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie in anul 2011,
pe domeniu public si la Unităţile de Învăţământ scolar si prescolar din municipiul Cluj-Napoca

Organizatorul acţiunii: Primaria Municipiului Cluj-Napoca;
Obiectul acţiunii: În conformitate cu Legea 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare si
Regulamentul de organizare si funcţionare a serviciului public de salubrizare, autoritatea
administraţiei publice locale, în calitate de reprezentant al comunitãţilor locale şi de semnatar al
contractului de delegare a gestiunii, este responsabila de asigurarea serviciului de salubrizare
(dezinsectie, dezinfectie si deratizare) la nivelul localitãţii.
Operator:
 S.C. CORAL IMPEX S.R.L. - deţine licenţa de operare ANRSC – clasa I, care permite
efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinfectie şi dezinsecţie în spaţii deschise si care isi
desfasoara activitatea in baza contractului de delegare a gestiuniii serviciului public de
deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie incheiat cu Municipiul Cluj-Napoca.
Programul de desfăşurare al lucrarilor:
Nr.
Denumirea
crt
1.
Deratizare domeniul public
2.

Perioada
MARTIE 2011
14.03.2011-16.03.2011
APRILIE 2011
04.04.2011-29.04.2011
APRILIE 2011

3.

Deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Institutii de
învăţământ scolare si prescolare
Dezinsectie domeniul public

4.

Dezinsectie domeniul public

MAI 2011

5.

Dezinsectie domeniul public

IUNIE 2011

6.
7.

Deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Institutii de
învăţământ scolare si prescolare
Dezinsectie domeniul public

8

Dezinsectie domeniul public

9
10

Deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Institutii de
învăţământ scolare si prescolare
Dezinsectie domeniul public

11

Deratizare domeniul public

IUNIE – IULIE 2011
IULIE 2011
AUGUST 2011
AUGUST – SEPTEMBRIE 2011
SEPTEMBRIE 2011
SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2011

12

Dezinsectie domeniul public

OCTOMBRIE 2011

13

Deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Institutii de
învăţământ scolare si prescolare
Deratizare domeniul public

DECEMBRIE 2011

14

DECEMBRIE 2011

NOTA:
Perioada de desfasurare a actiunii, in cursul lunii in care este programata, va fi anuntata cu cateva
zile inainte de demararea acesteia, prin mijloace Mass Media.
I. DEZINSECTIE DOMENIUL PUBLIC: Se va lucra cu substante din grupa III si IV de
toxicitate. Substanţele utilizate sunt avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către
Ministerul Sănătăţii.
II. DERATIZARE DOMENIU PUBLIC: Produsul folosit: FACORAT PASTA - raticid pentru
combaterea rozatoarelor, produs care se regaseste in registrul National al produselor biocide
avizate pentru profilaxia sanitar umana, avizat de Ministerul Sanatatii si face parte din grupa
Xn (gr. III) de toxicitate.
III.DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE INSTITUTII DE INVATAMANT
SCOLARE SI PRESCOLARE: Produsele folosite pentru aceste tratamente sunt DETRAL
SUPER – insecticide pentru combaterea adultilor, FACORAT PASTA – raticide si
DESOGENOLM - dezinfectant. Produsele mentionate se regasesc in Registrul National al
Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar- umana de catre Ministerul Sanatatii si
fac parte din grupele Xn si Xi de toxicitate.
Din punct de vedere al eficienţei aplicării unor măsuri de combatere şi eliminare a unor potenţiale
focare de infecţie, activitatea de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie trebuie tratată în mod unitar
atât pe domeniul public cât şi privat la nivelul localităţii, motiv pentru care solicităm tuturor
cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiior de pe raza
municipiului Cluj-Napoca, efectuarea deratizării şi dezinsecţiei pe propietati, in incinte sau
anexe gospodaresti, in perioadele mentionate mai sus.
Orice alte informaţii suplimentare privind modul de desfasurare a acestor actiuni, se pot obtine de la
operator tel. 0264 595606 sau de la Serviciul tehnic reparatii imobile, tel. 0264.596030 int 4434.
Legislaţia în vigoare stipulează în mod clar importanţa şi periodicitatea lucrărilor de dezinsecţie,
precum şi consecinţele neefectuării acestora.
Pe aceasta cale, rugăm a vă da concursul pentru efectuarea acestor actuni de deratizare,
dezinsectie si dezinfectie, eficiente pe raza întregului municipiu.

PRIMAR,
SORIN APOSTU

NOTA:
Dezinsecţia are scopul de a impiedica înmulţirea şi răspândirea dăunătorilor, prin crearea de
condiţii nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă caracter permanent. Insectele, pe lângă
factorul de disconfort pe care îl generează, sunt agenţi cauzali ai unor pagube economice, precum şi
agenţi de transmisie la om şi animale, a unor boli infecţioase şi parazitare.
Metode de dezinsecţie: utilizarea substanţelor pesticide de ingestie şi contact, pentru combaterea
insectelor adulte şi a larvelor. Substanţele folosite în dezinsecţie sunt biodegradabile, nu lasă
reziduuri în mediu şi sunt inofensive pentru oameni.
Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate de toţi factorii interesaţi pentru reducerea
substanţială a populaţiei de şoareci şi şobolani şi menţinerii acestoara la un nivel numeric redus.
Combaterea rozătoarelor are un rol deosebit de important, deoarece acestea constituie un pericol
permanent de îmbolnăvire atât a populaţiei cât şi a animalelor.
Substanţele raticide folosite pentru deratizare pot produce intoxicaţii (în caz de ingerare accidentală)
şi au ca antidot VITAMINA K1. Spitalul de urgenţă din Cluj-Napoca va fi informat cu privire la
acţiunile de deratizare şi va avea în dotare antidotul necesar.

