
RECOMANDARI PRIVIND  MICȘORAREA POPULAȚIILOR DE ȚÂNȚARI ȘI 

LIMITAREA ACTIVITĂȚII ACESTORA 

Tinand cont de urmatoarele: 

1. Contextul epidemiologic existent in Europa si România, si anume: 

• Confirmarea până la data de 19.07.2018 a 19 cazuri de infectie cu virus WestNile in țări ale 

Uniunii Europene: Grecia (12), Italia (4), Romania (2) si Ungaria (1), precum si a 29 de 

cazuri in Serbia in judete din Banatul de vest la granița cu România. 

• Confirmarea in România, in intervalul 02.05-24.07.2018, a 5 cazuri de meningo-encefalita 

cu virus WestNile (Dolj- 2 cazuri, Braila, Iasi și Olt - câte 1 caz) in două regiuni diferite ale 

țării. 

2. Situatiilor propice dezvoltării vectorilor: ploi urmate de perioade de încălzire precum și a 

inundațiilor in unele zone din țară. 

VĂ RECOMANDAM: 

• Sä luati măsuri pentru micșorarea populatiilor de țânțari și limitarea activității acestora: 

Tipuri de surse larvare Măsuri 

Mici recipiente care pot acumula 

apa, aflate in gospodarii, ori 

aruncate pe terenuri virane: cutii 

de conserve, găleti, borcane, 

jucarii de material plastic, 

butoaie, farfurioare suport pentru 

ghiveci de flori, folii de 

polietilene in care se aduna apa 
de ploaie on din stropirea 
gradinii. 

Orice recipient (borcane, cutii conserve, 

jucarii, obiecte/deseuri material plastic), care 

tine apa trebuie eliminat, stocat in interior ori golit si 

rasturnat. 

 Butoaiele, bidoanele, gălețile cu apă pentru udare trebuie 

acoperite cu capace compacte ori capace din plasa  (tip 

plasa tantari), care impiedica accesul insectelor. 

Farfurioarele de sub ghivecele de flori se vor scoate, on se 

vor umple cu nisip, care sä absoarba apa. Terenurile virane 

trebuie igienizate si curatate. 

Vaze cu flori in exterior, 

recipiente pentru adaparea 

animalelor 

Pentru recipientele care trebuie mentinute cu apa este 

necesara golirea completa de 2 ori pe săptamână prin 

rasturnare pe sol si reumplerea cu apa proaspata. 

Surse de apa (fântâni/puțuri 

descoperite, expuse la tânțari) 

Se acopera pentru a impiedica accesul insectelor 

  

Piscine, bazine Bazinele pline cu apa si correct intretinute si igienizate 

nu reprezinta un habitat larvar adecvat; se va evita 

golirea for incompleta si mentinerea rail apa, deoarece 

apa reziduala, ori apa de ploaie acumulata, formeaza 

habitate favorabile Acumularile de apa rezultate din 

scurgeri de la conducte, hidranti, 

Camine de vizitare, drenuri i 

canale de drenaj și evacuare a 

apei incorect intretinutei colmatate 

Se remediază pentru a evita pierderile de apa; 

Se curață și se decolmatează rigolele, drenurile, 

burlanele. 

Canalele pluviale cu spatiu 
pentru sedimentare, fantani 
ornamentale 

Se verifică dacă sunt focare larvare active si se tratează 

cu produse larvicide. 



Anvelope expuse la precipitatii De preferinta nu se tin sub cerul liber pentru a nu 

acumula apa de ploaie; trebuie ridicate de pe 

terenurile virane; 

Dacă sunt reutilizate în alte scopuri in gospodărie 

trebuie umplute cu pămant sau nisip pentru a nu se 
acumula apa în partea inferioară. 

Arbori cu sorburi Se plombează scorburile.  

• Măsurile de protectie personală contra ințepăturilor de țânțari, astfel: 

➢ purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, dacă se iese seara din locuințe la 

plimbare in parc, in pădure, la pescuit, in Deltă; 

➢ utilizand substante chimice repelente impotriva tânțarilor comercializate in farmacii 

(DEET, icaridin/ picardin, IR 3535), in concordanță cu instrucțiunile de pe etichetă, care 

pot fi aplicate pe părțile descoperite ale corpului; 

➢ împiedicând pătrunderea tânțarilor in casă (plase protectie la ferestre/usi); 

➢ utilizând substante insecticide in locuinta/in jurul locuintei; 

➢ utilizând in locuință aerul conditionat; 

➢ utilizand plase împotriva tânțarilor în jurul paturilor în cazul in care nu sunt disponibile 

celelalte masuri mentionate anterior sau dacă dormiti în aer liber. 

➢ acoperind patutul copilului sau caruciorul cu plase impotriva tânțarilor. 

 

 

 

 

 

 


