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Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE 
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES 
ALBOPICTUS).           

  

IILL  SSIINNDDAACCOO  

  

VVIISSTTAA  llaa  nnoottaa  ttrraassmmeessssaa  iinn  ddaattaa  1177..0044..22001199  ddaallll’’AATTSS  ddeellll’’IInnssuubbrriiaa  ((PPrroott  nn..  DDIIPPSS--CC..00004400221188))  rreellaattiivvaa  aallllee  ““MMiissuurree  

ddii  lloottttaa  ppeerr  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllee  zzaannzzaarree  ee  ddeellllee  zzeecccchhee..  PPrreevveennzziioonnee  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  ffooccoollaaii  ddii  mmaallaattttiiee  ttrraassmmeessssee  ddaa  vveettttoorrii..””,,  nneellllaa  

qquuaallee  vviieennee  iinnddiiccaattaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  aattttiivvaarree,,  aanncchhee  ppeerr  qquueesstt’’aannnnoo,,  iinniizziiaattiivvee  aaddeegguuaattee  aadd  aattttuuaarree  mmiissuurree  eeffffiiccaaccii  

ppeerr  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllee  iinnffeessttaazziioonnii  ddaa  zzaannzzaarree  ee  aallttrrii  iinnsseettttii  nnoocciivvii  ee//oo  mmoolleessttii,,  cchhee  ppoossssoonnoo  ccaauussaarree  ddiissaaggii  ee  

ppeerriiccoolloo  ppeerr  llaa  ppooppoollaazziioonnee;;  

  

VVIISSTTAA  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  iinntteerrvveenniirree  aa  ttuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ddeellll’’iiggiieennee  ppuubbbblliiccaa  ppeerr  pprreevveenniirree  ee  ccoonnttrroollllaarree  mmaallaattttiiee  

iinnffeettttiivvee  ttrraassmmiissssiibbiillii  aallll’’uuoommoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  ppuunnttuurraa  ddii  iinnsseettttii  vveettttoorrii,,  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllaa  zzaannzzaarraa  ttiiggrree  ((AAeeddeess  

aallbbooppiiccttuuss));; 

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  nneell  22000077  ssii  èè  mmaanniiffeessttaattoo,,  iinn  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa,,  uunn  ffooccoollaaiioo  eeppiiddeemmiiccoo  ddii  ffeebbbbrree  ddaa  

CChhiikkuunngguunnyyaa,,  cchhee  rraapppprreesseennttaa  iill  pprriimmoo  ffooccoollaaiioo  aauuttooccttoonnoo  vveerriiffiiccaattoossii  iinn  EEuurrooppaa  ee  cchhee  hhaa  ddeetteerrmmiinnaattoo  uunnaa  

ssiittuuaazziioonnee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ssaanniittaarriiaa  ccoonnnneessssaa  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  zzaannzzaarraa  ttiiggrree;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  llaa  LLoommbbaarrddiiaa,,  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  eennttoommoollooggiiccaa,,  èè  ccoonnssiiddeerraattaa  AARREEAA  BB  ((aaii  

sseennssii  ddeellllaa  CCiirrccoollaarree  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaalluuttee,,  ccoonn  nnoottaa  ddeell  1155  ggiiuuggnnoo  22001111  pprroott..  nn..  1144338811  ““SSoorrvveegglliiaannzzaa  ddeeii  ccaassii  

uummaannii  ddeellllee  mmaallaattttiiee  ttrraassmmeessssee  ddaa  vveettttoorrii  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  CChhiikkuunngguunnyyaa,,  DDeenngguuee  ee  WWeesstt  NNiillee  

DDiisseeaassee  --  22001111””))  oovvvveerroo  tteerrrriittoorriioo  iinn  ccuuii  èè  pprreesseennttee  iill  vveettttoorree  ee  iinn  ccuuii  ssii  ssoonnoo  vveerriiffiiccaattii  ccaassii  ddii  

CChhiikkuunngguunnyyaa//DDeenngguuee,,  ccoonn  llaa  ccoonnsseegguueennttee  nneecceessssiittàà  ddii  pprroovvvveeddeerree  aallllaa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  eedd  aallll’’iimmppoossiizziioonnee  ddii  

pprreessccrriizziioonnii  iiddoonneeee  aadd  eevviittaarree  ll’’eevveennttuuaallee  iinnssoorrggeerree  ddeell  ffeennoommeennoo;;    

  

VVIISSTTOO  cchhee  iill  22001188  èè  ssttaattoo  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaall  ppiiùù  aallttoo  nnuummeerroo  ddii  sseeggnnaallaazziioonnii  ddii  ccaassii  ddii  WWNNDD  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  ee  

cchhee  ii  ddaattii  eeppiiddeemmiioollooggiiccii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  WWNNDD  iinn  LLoommbbaarrddiiaa,,  nneellll’’aannnnoo  22001188,,  ccoonnffeerrmmaannoo  4488  ccaassii  aauuttooccttoonnii  ddii  

mmeenniinnggoo--eenncceeffaalliittee  ddaa  WWeesstt  NNiillee  VViirruuss,,  44  ccaassii  ddii  DDeenngguuee,,  22  ccaassii  ddii  ZZiikkaa  ee  99  ccaassii  ddii  CChhiikkuunngguunnyyaa;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  aall  rriigguuaarrddoo  cchhee,,  ffaattttii  ssaallvvii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  SSeerrvviizziioo  ssaanniittaarriioo  ppuubbbblliiccoo  rreellaattiivvii  

aallllaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  eedd  aall  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  ccaassii  aacccceerrttaattii  oo  ssoossppeettttii  ddii  ffeebbbbrree  ddaa  vviirruuss  CChhiikkuunngguunnyyaa,,  ll’’iinntteerrvveennttoo  

pprriinncciippaallee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddii  qquueessttaa  mmaallaattttiiaa  èè  llaa  mmaassssiimmaa  rriidduuzziioonnee  ppoossssiibbiillee  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  ddeellllee  zzaannzzaarree,,  

ee  cchhee  ppeerrttaannttoo  èè  nneecceessssaarriioo  rraaffffoorrzzaarree  rraappiiddaammeennttee  llaa  lloottttaa  aallllaa  zzaannzzaarraa    ttiiggrree,,  aaggeennddoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ccoonn  llaa  

rriimmoozziioonnee  ddeeii  ffooccoollaaii  llaarrvvaallii  ee  ccoonn  aaddeegguuaattii  ttrraattttaammeennttii  llaarrvviicciiddii;;  

  

RRIITTEENNUUTTOO  aallttrreessìì  cchhee  ppeerr  ccoonnttrraassttaarree  iill  ffeennoommeennoo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  zzaannzzaarraa  ttiiggrree,,  qquuaannddoo  ssii  mmaanniiffeessttiinnoo  ccaassii  

ssoossppeettttii  oodd  aacccceerrttaattii  ddii  CChhiikkuunngguunnyyaa  oo  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ddii  iinnffeessttaazziioonnii  llooccaalliizzzzaattee  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnssiisstteennzzaa  ccoonn  

aassssoocciiaattii  rriisscchhii  ssaanniittaarrii,,  iill  CCoommuunnee  pprroovvvveeddeerràà  aadd  eeffffeettttuuaarree  ddiirreettttaammeennttee  ttrraattttaammeennttii  aadduullttiicciiddii,,  llaarrvviicciiddii  ee  ddii  

rriimmoozziioonnee  ddeeii  ffooccoollaaii  llaarrvvaallii  iinn  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ee  pprriivvaattee,,  pprroovvvveeddeennddoo    ssee  ddeell  ccaassoo  ccoonn  sseeppaarraattee  eedd  uulltteerriioorrii  

oorrddiinnaannzzee  ccoonnttiinnggiibbiillii  eedd  uurrggeennttii  vvoollttee  aadd  iinnggiiuunnggeerree  ll’’eeffffeettttuuaazziioonnee  ddii  ddeettttii  ttrraattttaammeennttii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  

ddeessttiinnaattaarrii  ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  iinnddiivviidduuaattii;;    



 

 

  

AATTTTEESSAA  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  uunn’’aaddeegguuaattaa  ddiisscciipplliinnaa  vviiggeennttee  cchhee  ccoonnsseennttaa  ddii  aaffffrroonnttaarree  ccoonn  mmeezzzzii  ttiippiiccii  eedd  oorrddiinnaarrii  iill  

ffeennoommeennoo  ssuuddddeettttoo  ee  ccoonnssiiddeerraattaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ddiissppoorrrree  ddii  mmiissuurree  ssttrraaoorrddiinnaarriiee  cchhee  ssii  rriivvoollggaannoo  aallllaa  ggeenneerraalliittàà  

ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  pprreesseennttee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee,,  aaii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii,,  nnoonncchhéé  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallllee  

iimmpprreessee  eedd  aaii  rreessppoonnssaabbiillii  ddii  aarreeee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccrriittiicchhee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  pprroolliiffeerraazziioonnee  ddeell  ffeennoommeennoo,,  qquuaallii  ccaannttiieerrii,,  

aarreeee  ddiissmmeessssee,,  ppiiaazzzzaallii  ddii  ddeeppoossiittoo,,  ppaarrcchheeggggii,,  aallttrree  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  cchhee  ppoossssoonnoo  ddaarr  lluuooggoo  aanncchhee  aa  ppiiccccoollee  

rraaccccoollttee  ddii  aaccqquuaa  ee  ccoonnsseegguueennttii  ffooccoollaaii  ddii  ssvviilluuppppoo  llaarrvvaallee;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  iill  ssiisstteemmaa  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ee  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ddeellll’’iinnffeessttaazziioonnee  ddaa  zzaannzzaarraa  ttiiggrree  hhaa  mmoossttrraattoo  

cchhee  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddii  qquueessttoo  ccoommuunnee  èè  pprreesseennttee  uunnaa  ppooppoollaazziioonnee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddii  qquueessttoo  iinnsseettttoo;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  ddii  ssttaabbiilliirree  ll’’eeffffiiccaacciiaa  tteemmppoorraallee  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001199  ee  ppeerr  ggllii  aannnnii  

ssuucccceessssiivvii  ffiinnoo  aa  iinntteerrvveennuuttaa  rreevvooccaa  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  rreellaattiivvaammeennttee  aall  ppeerriiooddoo  11°°  MMaaggggiioo  ––  3311  

OOttttoobbrree,,  ccoommuunnqquuee  rriisseerrvvaannddoossii  ddii  ssttaabbiilliirree  uulltteerriioorrii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  ssccoossttaammeennttii  tteerrmmiiccii  ddaallllaa  

nnoorrmmaa,,  ppoossssiibbiillii  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  ccaammbbiiaammeennttii  mmeetteeoo  cclliimmaattiiccii  iinn  aattttoo;;    

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTAA  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  pprroovvvveeddeerree  aadd  uunn’’aaddeegguuaattaa  ppuubbbblliicciizzzzaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  

mmeeddiiaannttee  ffoorrmmee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  rriivvoollttaa  aaii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii,,  aaii  cciittttaaddiinnii  eedd  aallllaa  ppooppoollaazziioonnee  pprreesseennttii  ssuull  

tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee,,  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  aallll’’aaddoozziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  iill  CCoommuunnee  pprroovvvveeddee  aallllaa  mmeessssaa  iinn  

aattttoo  ddii  aappppoossiittee  iinniizziiaattiivvee,,  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’AAggeennzziiaa  ddii  TTuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee  ((AATTSS))  ccoommppeetteennttee  ppeerr  tteerrrriittoorriioo,,  

vvoollttee  aa  iinnffoorrmmaarree  ee  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ssuuii  ccoorrrreettttii  ccoommppoorrttaammeennttii  ddaa  aaddoottttaarree;;  

  

VVIISSTTOO  iill  RR..DD..  2277  lluugglliioo  11993344,,  nn..  11226655;;  

  

VVIISSTTAA  llaa  LLeeggggee  2233  ddiicceemmbbrree  11997788,,  nn..  883333;;  

  

VVIISSTTOO  iill  DD..LLggss..  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..  226677;;    

  

OORRDDIINNAA  

  

  AAii  ssooggggeettttii  ggeessttoorrii,,  rreessppoonnssaabbiillii  oo  cchhee  ccoommuunnqquuee  nnee  aabbbbiiaannoo  ll’’eeffffeettttiivvaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  aarreeee  

ssttrruuttttuurraattee  ccoonn  ssiisstteemmii  ddii  rraaccccoollttaa  ddeellllee  aaccqquuee  mmeetteeoorriicchhee  ((pprriivvaattii  cciittttaaddiinnii,,  aammmmiinniissttrraattoorrii  

ccoonnddoommiinniiaallii,,  ssoocciieettàà  cchhee  ggeessttiissccoonnoo  llee  aarreeee  ddii  cceennttrrii  ccoommmmeerrcciiaallii,,  ggeessttoorrii  ddii  mmuullttiissaallee  

cciinneemmaattooggrraaffiicchhee,,  eecccc..)),,  ddii::  

11..  eevviittaarree  ll’’aabbbbaannddoonnoo  ddeeffiinniittiivvoo  oo  tteemmppoorraanneeoo  nneeggllii  ssppaazzii  aappeerrttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii,,  ccoommpprreessii  tteerrrraazzzzii,,  

bbaallccoonnii  ee  llaassttrriiccii  ssoollaarrii,,  ddii  ccoonntteenniittoorrii  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa  ee  ddiimmeennssiioonnee  nneeii  qquuaallii  ppoossssaa  rraaccccoogglliieerrssii  aaccqquuaa  

ppiioovvaannaa  eedd  eevviittaarree  qquuaallssiiaassii  rraaccccoollttaa  dd’’aaccqquuaa  ssttaaggnnaannttee  aanncchhee  tteemmppoorraanneeaa;;  

22..  pprroocceeddeerree,,  oovvee  ssii  ttrraattttii  ddii  ccoonntteenniittoorrii  nnoonn  aabbbbaannddoonnaattii  bbeennssìì  ssoottttoo  iill  ccoonnttrroolllloo  ddii  cchhii  nnee  hhaa  llaa  pprroopprriieettàà  

oo  ll’’uussoo  eeffffeettttiivvoo,,  aalllloo  ssvvuuoottaammeennttoo  ddeellll’’eevveennttuuaallee  aaccqquuaa  iinn  eessssii  ccoonntteennuuttaa  ee  aallllaa  lloorroo  ssiisstteemmaazziioonnee  iinn  

mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  aaccccuummuullii  iiddrriiccii  aa  sseegguuiittoo  ddii  ppiiooggggiiaa;;  ddiivveerrssaammeennttee,,  pprroocceeddeerree  aallllaa  lloorroo  cchhiiuussuurraa  

mmeeddiiaannttee  rreettee  zzaannzzaarriieerraa  oo  ccooppeerrcchhiioo  aa  tteennuuttaa  oo  aalllloo  ssvvuuoottaammeennttoo  ggiioorrnnaalliieerroo,,  ccoonn  ddiivviieettoo  ddii  iimmmmiissssiioonnee  

ddeellll’’aaccqquuaa  nneeii  ttoommbbiinnii;;  nnoonn  ssii  aapppplliiccaannoo  ttaallii  pprreessccrriizziioonnii  aallllee  oovviittrraappppoollee  iinnsseerriittee  nneell  ssiisstteemmaa  rreeggiioonnaallee  ddii  

mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellll’’iinnffeessttaazziioonnee;;  

33..  ttrraattttaarree  ll’’aaccqquuaa  pprreesseennttee  iinn  ttoommbbiinnii,,  ggrriigglliiee  ddii  ssccaarriiccoo,,  ppoozzzzeettttii  ddii  rraaccccoollttaa  ddeellllee  aaccqquuee  mmeetteeoorriicchhee,,  

pprreesseennttii  nneeggllii  ssppaazzii  ddii  pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa,,  rriiccoorrrreennddoo  aa  pprrooddoottttii  ddii  ssiiccuurraa  eeffffiiccaacciiaa  llaarrvviicciiddaa..  LLaa  ppeerriiooddiicciittàà  

ddeeii  ttrraattttaammeennttii  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnggrruueennttee  aallllaa  ttiippoollooggiiaa  ddeell  pprrooddoottttoo  uussaattoo,,  sseeccoonnddoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  rriippoorrttaattee  

iinn  eettiicchheettttaa;;  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  ppeerriiooddiicciittàà,,  iill  ttrraattttaammeennttoo  èè  pprraattiiccaattoo  ddooppoo  ooggnnii  ppiiooggggiiaa..  IInn  

aalltteerrnnaattiivvaa,,  pprroocceeddeerree  aallllaa  cchhiiuussuurraa  ddeeggllii  sstteessssii  ttoommbbiinnii,,  ggrriigglliiee  ddii  ssccaarriiccoo,,  ppoozzzzeettttii  ddii  rraaccccoollttaa  ddeellllee  aaccqquuee  

mmeetteeoorriicchhee  ccoonn  rreettee  zzaannzzaarriieerraa  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  ooppppoorrttuunnaammeennttee  mmaanntteennuuttaa  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  iinntteeggrriittàà;;  



 

 

44..  tteenneerree  ssggoommbbrrii  ii  ccoorrttiillii  ee  llee  aarreeee  aappeerrttee  ddaa  eerrbbaaccccee,,  sstteerrppii  ee  rriiffiiuuttii  ddii  ooggnnii  ggeenneerree,,  iinn  mmooddoo  ddaa  iimmppeeddiirree  

lloo  ssccaarriiccoo  ddii  iimmmmoonnddiizziiee  ee  ddii  aallttrrii  rriiffiiuuttii  ee  ssiisstteemmaannddoollii  iinnoollttrree  iinn  mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  iill  rriissttaaggnnoo  ddeellllee  aaccqquuee  

mmeetteeoorriicchhee  oo  ddii  qquuaallssiiaassii  aallttrraa  pprroovveenniieennzzaa;;  

55..  pprroovvvveeddeerree  nneeii  ccoorrttiillii  ee  nneeii  tteerrrreennii  ssccooppeerrttii  ddeeii  cceennttrrii  aabbiittaattii,,  ee  nneellllee  aarreeee  aadd  eessssii  ccoonnffiinnaannttii  iinnccoollttee  oodd  

iimmpprroodduuttttiivvee,,  aall  ttaagglliioo  ppeerriiooddiiccoo  ddeellll’’eerrbbaa..  

  

  AAii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  ggeessttoorrii,,  rreessppoonnssaabbiillii  oo  cchhee  ccoommuunnqquuee  nnee  aabbbbiiaannoo  ll’’eeffffeettttiivvaa  

ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ssccaarrppaattee  ffeerrrroovviiaarriiee,,  ssccaarrppaattee  ee  cciiggllii  ssttrraaddaallii,,  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa,,  aarreeee  iinnccoollttee  ee  aarreeee  

ddiimmeessssee,,  ddii::  

11..  mmaanntteenneerree  llee  aarreeee  lliibbeerree  ddaa  sstteerrppaagglliiee,,  rriiffiiuuttii  oo  aallttrrii  mmaatteerriiaallii  cchhee  ppoossssaannoo  ffaavvoorriirree  iill  ffoorrmmaarrssii  ddii  rraaccccoollttaa  

dd’’aaccqquuaa  ssttaaggnnaannttii..  

  

  AA  ttuuttttii  ii  ccoonndduuttttoorrii  ddii  oorrttii,,  ddii::  

11..  eesseegguuiirree  ll’’aannnnaaffffiiaattuurraa  ddiirreettttaa,,  ttrraammiittee  ppoommppaa  oo  ccoonn  ccoonntteenniittoorree  ddaa  rriieemmppiirree  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  ee  ddaa  

ssvvuuoottaarree  ccoommpplleettaammeennttee  ddooppoo  ll’’uussoo;;  

22..  ssiisstteemmaarree  ttuuttttii  ii  ccoonntteenniittoorrii  ee  aallttrrii  mmaatteerriiaallii  ((eess..  tteellii  ddii  ppllaassttiiccaa))  iinn  mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  

rraaccccoollttee  dd’’aaccqquuaa  iinn  ccaassoo  ddii  ppiiooggggiiaa;;  

33..  cchhiiuuddeerree  aapppprroopprriiaattaammeennttee  ee  ssttaabbiillmmeennttee  ccoonn  ccooppeerrcchhii  ggllii  eevveennttuuaallii  sseerrbbaattooii  dd’’aaccqquuaa..  

  

  AAii  pprroopprriieettaarrii  ee  rreessppoonnssaabbiillii  oo  aaii  ssooggggeettttii  cchhee  ccoommuunnqquuee  nnee  aabbbbiiaannoo  ll’’eeffffeettttiivvaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  

ddeeppoossiittii  ee  aattttiivviittàà  iinndduussttrriiaallii,,  aarrttiiggiiaannaallii  ee  ccoommmmeerrcciiaallii,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  aattttiivviittàà  ddii  

rroottttaammaazziioonnee  ee  iinn  ggeenneerree  ddii  ssttooccccaaggggiioo  ddii  mmaatteerriiaallii  ddii  rreeccuuppeerroo,,  ddii::  

11..  aaddoottttaarree  ttuuttttii  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  eeffffiiccaaccii  aa  eevviittaarree  cchhee  ii  mmaatteerriiaallii  ppeerrmmeettttaannoo  iill  ffoorrmmaarrssii  ddii  rraaccccoollttee  

dd’’aaccqquuaa,,  qquuaallii  aa  eesseemmppiioo  lloo  ssttooccccaaggggiioo  ddeeii  mmaatteerriiaallii  aall  ccooppeerrttoo,,  ooppppuurree  llaa  lloorroo  ssiisstteemmaazziioonnee  aallll’’aappeerrttoo  mmaa  

ccoonn  ccooppeerrttuurraa  ttrraammiittee  tteelloo  iimmppeerrmmeeaabbiillee  ffiissssaattoo  ee  bbeenn  tteessoo  oonnddee  iimmppeeddiirree  rraaccccoollttee  dd’’aaccqquuaa  iinn  ppiieegghhee  ee  

aavvvvaallllaammeennttii,,  ooppppuurree  ssvvuuoottaammeennttoo  ddeellllee  rraaccccoollttee  iiddrriicchhee  ddooppoo  ooggnnii  ppiiooggggiiaa;;  

22..  aassssiiccuurraarree,,  nneeii  rriigguuaarrddii  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ssttooccccaattii  aallll’’aappeerrttoo  ppeerr  ii  qquuaallii  nnoonn  ssiiaannoo  aapppplliiccaabbiillii  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  

ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ttrraattttaammeennttii  ddii  ddiissiinnffeessttaazziioonnee  ddeeii  ppootteennzziiaallii  ffooccoollaaii  llaarrvvaallii  ddaa  pprraattiiccaarree  eennttrroo  55  ggiioorrnnii  ddaa  

ooggnnii  pprreecciippiittaazziioonnee  aattmmoossffeerriiccaa..  

  

  AAii  ggeessttoorrii  ddii  ddeeppoossiittii,,  aanncchhee  tteemmppoorraanneeii,,  ddii  ccooppeerrttoonnii  ppeerr  aattttiivviittàà  ddii  rriippaarraazziioonnee,,  rriiggeenneerraazziioonnee  ee  

vveennddiittaa  ee  aaii  ddeetteennttoorrii  ddii  ccooppeerrttoonnii  iinn  ggeenneerraallee,,  ddii::  

11..  ssttooccccaarree  ii  ccooppeerrttoonnii,,  ddooppoo  aavveerrllii  ssvvuuoottaattii  ddii  eevveennttuuaallii  rraaccccoollttee  dd’’aaccqquuaa  aall  lloorroo  iinntteerrnnoo,,  aall  ccooppeerrttoo  oo  iinn  

ccoonnttaaiinneerrss  ddoottaattii  ddii  ccooppeerrcchhiioo  oo,,  ssee  aallll’’aappeerrttoo,,  pprrootteeggggeerrllii  ccoonn  tteellii  iimmppeerrmmeeaabbiillii  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  eevviittaarree  

rraaccccoollttee  dd’’aaccqquuaa  ssuuii  tteellii  sstteessssii;;  

22..  ssvvuuoottaarree  ii  ccooppeerrttoonnii  ddaa  eevveennttuuaallii  rreessiidduuii  ddii  aaccqquuaa  aacccciiddeennttaallmmeennttee  rriimmaassttaa  aall  lloorroo  iinntteerrnnoo,,  pprriimmaa  ddii  

ccoonnsseeggnnaarrllii  aallllee  iimmpprreessee  ddii  ssmmaallttiimmeennttoo,,  ddii  rriiggeenneerraazziioonnee  ee  ddii  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee..  

  

  AAii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  ccaannttiieerrii,,  ddii::  

11..  eevviittaarree  rraaccccoollttee  ddii  aaccqquuaa  iinn  bbiiddoonnii  ee  aallttrrii  ccoonntteenniittoorrii;;  qquuaalloorraa  ll’’aattttiivviittàà  rriicchhiieeddaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  

ccoonntteenniittoorrii  ccoonn  aaccqquuaa,,  qquueessttii  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  ddoottaattii  ddii  ccooppeerrttuurraa  eerrmmeettiiccaa,,  ooppppuurree  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  

ssvvuuoottaattii  ccoommpplleettaammeennttee  ccoonn  ppeerriiooddiicciittàà  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  55  ggiioorrnnii;;  

22..  ssiisstteemmaarree  ii  mmaatteerriiaallii  nneecceessssaarrii  aallll’’aattttiivviittàà  ee  qquueellllii  ddii  rriissuullttaa  iinn  mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  rraaccccoollttee  dd’’aaccqquuaa;;  



 

 

33..  pprroovvvveeddeerree,,  iinn  ccaassoo  ddii  ssoossppeennssiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddeell  ccaannttiieerree,,  aallllaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddii  ttuuttttii  ii  mmaatteerriiaallii  pprreesseennttii  

iinn  mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  rraaccccoollttee  ddii  aaccqquuee  mmeetteeoorriicchhee..  

  

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  cciimmiitteerrii,,  qquuaalloorraa  nnoonn  ssiiaa  ddiissppoonniibbiillee  aaccqquuaa  ttrraattttaattaa  ccoonn  pprrooddoottttii  llaarrvviicciiddii,,  ii  vvaassii  ppoorrttaaffiioorrii  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  rriieemmppiittii  ccoonn  ssaabbbbiiaa  uummiiddaa,,  aall  ppoossttoo  ddeellll’’aaccqquuaa..  IInn  ccaassoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddii  ffiioorrii  ffiinnttii  iill  vvaassoo  ddoovvrràà  eesssseerree  

ccoommuunnqquuee  rriieemmppiittoo  ddii  ssaabbbbiiaa,,  ssee  ccoollllooccaattoo  aallll’’aappeerrttoo..  

  

AAVVVVEERRTTEE  

  

LL’’iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aaddoottttaattoo  ccoommppoorrttaa  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  

pprreevviissttee  nneeii  rreeggoollaammeennttii  ccoommuunnaallii,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  cchhee,,  iinn  mmaannccaannzzaa  ddii  uunnaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ssii  ddoovvrràà  

iinnvveeccee  rriitteenneerree  aapppplliiccaabbiillee  ll’’aarrtt..  665500  ddeell  ccooddiiccee  ppeennaallee  ((iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddeellll’’AAuuttoorriittàà)),,  ccoonn  

ccoonnsseegguueennzzee  ppiiùù  ggrraavvoossee..    

  

  

DDIISSPPOONNEE  

  

cchhee  aallll’’eesseeccuuzziioonnee,,  aallllaa  vviiggiillaannzzaa  ssuullll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeellllaa  pprreesseennttee  oorrddiinnaannzzaa  eedd  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  eedd  

aallll’’iirrrrooggaazziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  pprroovvvveeddaannoo,,  ppeerr  qquuaannttoo  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  iill  ccoorrppoo  ddii  ppoolliizziiaa  mmuunniicciippaallee,,  nnoonncchhéé  ooggnnii  

aallttrroo  aaggeennttee  oodd  uuffffiicciiaallee  ddii  ppoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  aa  cciiòò  aabbiilliittaattoo  ddaallllee  ddiissppoossiizziioonnii  vviiggeennttii..  

  

DDIISSPPOONNEE  AALLTTRREESSII’’  

  

cchhee  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  ccaassii  ssoossppeettttii  oodd  aacccceerrttaattii  ddii  CChhiikkuunngguunnyyaa//DDeenngguuee  oo  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ddii  iinnffeessttaazziioonnii  llooccaalliizzzzaattee  ddii  

ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnssiisstteennzzaa,,  ccoonn  aassssoocciiaattii  rriisscchhii  ssaanniittaarrii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  nneellllee  aarreeee  cciirrccoossttaannttii,,  ssiittii  sseennssiibbiillii  qquuaallii  ssccuuoollee,,  

oossppeeddaallii,,  ssttrruuttttuurree  ppeerr  aannzziiaannii  oo  ssiimmiillii,,  iill  CCoommuunnee  pprroovvvveeddeerràà  aadd  eeffffeettttuuaarree  ddiirreettttaammeennttee  ttrraattttaammeennttii  aadduullttiicciiddii,,  

llaarrvviicciiddii  ee  ddii  rriimmoozziioonnee  ddeeii  ffooccoollaaii  llaarrvvaallii  iinn  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ee  pprriivvaattee,,  pprroovvvveeddeennddoo  ssee  ddeell  ccaassoo  ccoonn  sseeppaarraattee  eedd  

uulltteerriioorrii  oorrddiinnaannzzee  ccoonnttiinnggiibbiillii  eedd  uurrggeennttii  vvoollttee  aadd  iinnggiiuunnggeerree  ll’’eeffffeettttuuaazziioonnee  ddii  ddeettttii  ttrraattttaammeennttii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  

ddeessttiinnaattaarrii  ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  iinnddiivviidduuaattii..  
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