MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ANUNŢ
privind organizarea acţiunii de deratizare (prima etapa din acest an)
pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Organizatorul acţiunii de deratizare:
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Prestator: S.C. CORAL IMPEX S.R.L. conform contractului nr. 53590/443/07.07.2006 de concesionare a
serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca
Obiectul:
Desfasurarea actiunii de Deratizare pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în perioada
26.03.2012 - 29.03.2012, zilnic între orele 8.00-18.00
În cazul în care perioada prevăzută pentru desfăşurarea acţiunii nu este posibilă datorită condiţiilor
meteorologice nefavorabile, perioada de execuţie a lucrărilor se poate decala.
Deratizarea va fi efectuată cu produsul FACORAT PASTA - raticid pentru combaterea rozatoarelor,
produs care se regaseste in registrul National al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umana
de Ministerul Sanatatii si face parte din grupa Xn (gr. III) de toxicitate.
În caz de ingerare accidentală, antidotul este Vit. K 1 şi se găseşte la Spitalul de Urgente Cluj.
De retinut:
"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 (boli bacteriene, virotice şi parazitare) atât a populaţiei cât şi a animalelor,
precum şi pierderi economice (poluează, distrug instalaţiile, spaţiile etc.).
Eficienta lucrarilor de deratizare consta in:
- respectarea prevederilor Legii 101/2006, Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 536 din 1997 de catre
Asociatiile de proprietari, Agenti economici sau Institutii din municipiul Cluj-Napoca, pentru tratarea în
mod unitar a rozatoarelor atât pe domeniul public cât şi privat la nivelul localităţii, pentru evitarea unor
reinfestări sau apariţii a unor noi zone contaminate; In acest sens recomandam Asociatiilor de proprietari,
Agentilor economici si Institutiilor din municipiul Cluj-Napoca sa efectueze deratizarea pe proprietatile
private odata cu efectuarea acestei actiuni pe domeniul public.
Legislaţia în vigoare stipulează în mod clar importanţa şi periodicitatea lucrărilor de deratizare, precum
şi consecinţele neefectuării acestora.
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