Subiect: Interzicerea comerțului cu animale sălbatice, a piețelor de animale sălbatice, a
transportului și a consumului acestora ar reduce în mod semnificativ riscul unei noi pandemii.

Sibiu, 7 aprilie 2020
Stimate domnule Ministru al Sănătății Nelu Tătaru,
Înțelegînd că statele lumii se luptă în această perioadă cu imense probleme de natură
economică și de sănătate a populației cauzate de pandemia de COVID-19, Humane Society
International solicită prin prezenta ca Guvernul României să își asume un rol important în
prevenirea unei alte viitoare pandemii.
COVID-19, la fel ca și Sindromul Respirator Acut (SARS), a luat ființă în piețele de animale
sălbatice din China. În timpul epidemiei de SARS din 2002, guvernul chinez a închis piețele de
acest gen, dar le-a redeschis după ce epidemia părea că ar fi trecut. Un nou val de SARS a
izbucnit, la câteva luni după redeschidere.
În anii următori, oamenii de știință au atras atenția asupra faptului că piețele de animale
sălbatice din China și din alte state ale lumii sunt adevărate bombe cu ceas, așteptînd
combinația potrivită de coronavirusuri pentru a declanșa o nouă pandemie. Raportul atașat
despre relația dintre piețele de animale sălbatice și bolile pandemice prezintă dovezile
științifice pentru relația de cauză și efect între piețele de animale sălbatice (denumite și piețe
umede) și pandemiile zoonotice. Comunitățile din toată lumea plătesc prețul pentru faptul că
aceste avertismente clare nu au fost ascultate.
Din nou, ca și răspuns la pandemia de COVID-19, China a închis temporar piețele de animale
sălbatice (deși cu o lungă și problematică listă de excepții, inclusiv unele despre care se știe că
sunt purtătoare de coronavirusuri) și a interzis consumul de animale sălbatice. Piețele însă se
pare că se redeschid. Organizațiile de protecția animalelor din China au făcut apel la guvern ca
interdicția de a consuma animale sălbatice să fie extinsă asupra tuturor animalelor sălbatice
comercializate și consumate în orice scop, și să facă interdicția permanentă.
Dacă nu vor fi luate măsuri concertate și coordonate pentru închiderea piețelor de animale
sălbatice din toată lume, izbucnirea unei noi boli cauzată de un coronavirus este o certitudine.
Astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății, cu costurile actualei pandemii în minte, Humane Society
International face apel la toate guvernele lumii să întreprindă măsuri specifice:

Pentru statele cu piețe de animale sălbatice:
1. Să interzică de urgență piețele de animale sălbatice, comerțul, transportul și consumul
în orice scop. Aceste interdicții trebuie să includă atât animalele capturate în sălbăticie
cât și speciile sălbatice crescute în captivitate, pentru că acestea sunt adesea
amestecate în timpul comerțului; iar interdicția ar trebui să includă și creșterea
animalelor sălbatice în captivitate, în scopuri comerciale.
2. Șă inițieze campanii publice de educație referitoare la riscurile comerțului cu animale
sălbatice și al consumului acestora pentru sănătatea umană.
Pentru toate statele:
3. Să interzică comerțul cu animale sălbatice, inclusiv importul și exportul, în mod special
al mamiferelor și al păsărilor, acestea fiind purtătoare de coronavirusuri.
4. Să coordoneze colaborarea între agențiile guvernamentale pentru a facilita schimbul
de informații și politici cu scopul comun de a elimina riscul pandemiilor cauzate de
coronavirusuri asociate piețelor și a comerțului cu animale sălbatice.
5. Să creeze și să susțină mecanisme de asistență a categoriilor de populație a căror
venituri se bazează pe comerțul cu animale sălbatice, transport, consum și creșterea
animalelor sălbatice în captivitate în scopuri comerciale, în tranziția spre alte modalități
de a-și câștiga traiul.
Referitor la punctul 4 notăm că Organizația Mondială pentru Sănătate Animală / World
Organisation for Animal Health (OIE) a creat un grup de consultanță informal [1] referitor la
COVID-19 și interfața om – animal. Cerem guvernelor să solicite ca acest grup să devină unul
oficial, cu autoritatea de a se implica în toate agențiile interguvernamentale relevante (inclusiv
Organizația Mondială a Sănătății și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor
Unite (Comisia Codex Alimentarius)) și să i se dea un domeniu de activitate concret, termeni și
un buget care să îi permită să ofere consultanță științifică guvernelor, în privința comerțului cu
animale sălbatice și a prevenirii pandemiilor.
Humane Society International solicită de asemenea convocarea unui grup interguvernamental
de decidenți la nivel înalt, a căror sarcină să fie revizuirea și implementarea politicilor necesare
interzicerii comerțului cu animale sălbatice / reducerii riscului de coronavirus. Deși izbucnirea
unei boli de tipul COVID-19 poate avea o singură țară de origine, impactul unei astfel de boli
are efecte globale, de aceea este nevoie de un răspuns global.

Vă mulțumim pentru că luați în considerare aceste recomandări, mi-ar face plăcere să avem o
discuție telefonică sau o videoconferință în care să discutăm mai mult pe aceste subiecte.
Cu stimă,

Andreea Roseti
Director de țară
Humane Society International/România
0040 741 188 934 aroseti@hsi.org
[1] https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-andrecommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

