
KOMT]1\IKAT
MAŁoPoLSKIEGo

WOJEW ODZKIEGO LEKARZA WETERYNARTI
W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiada mia, źl,e na terenie województn,a małopolskiego,
w dniach od 18 maia do 8 czerwca 2011 r.. zostanie przerrrowadzone ochronne szczeTrienie lisów wolno
żyi acvch przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą pnrynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie
zrzucona rv wyżej wymienionym okresie z samolotów.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tfuszczu kokosowegoo wosku i tetracykliny, w kolorze
szarozielonym. w jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca rvirus szczepionkorvy
z opisem zawartości.

okresie wYkonYwania szczepieńi14 dni po Zrzrceniu szczepionki zaleca si

1) nie wchodzićna teren lasu,
f) zachować ostrożność rv czasie pobytu na po|ach i terenach przyleśnych oraz w wąrvozach i jarach,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przyn€tY' gdYż znajdująca się wewnątrz

szczepionka jest w stanie ptynnym i może dostać się do organizmu poptz.ez skaleczenia na rękach,
spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.
W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej o

4) kontakt nnierząt domowych ze szczepionką nalezy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, rv celu
poddania zwierzęcia obser"wacjio

5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i rv bezpiecznym
kagańcu.

W celu skutecznego i bezpiecznego prz€prowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańcóH
województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

SZELKICH INFORMACJ|' DOTYCZĄCYCH AKCJI 1ZCZEPLENIA Llsow UDZIBLAJ

WOJEWODZKT INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIB - tel.: (012) 41S-77-lr
POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII :
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WSI<r./,ÓwKI
DI'A MIESZxaŃcÓw TERnxÓw

Na' xr Ó RYC H Z o S TANTĄ wvzoŻo N E IMMUNo P RZn\T ĘfY
Do zwALCzAIvIA wŚctpKLIZI\ry u lIsÓw

Wa w ceIu zuraIczania wścieklizny u lisów zostanie Zrzvcolua z samolotu
szczepronka w formie przynęt.

W& Ptzynęty zawierające szczepuonkę przeciw wściekliźnie są okrągłe.

W w Środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną
szczeplo.'kę. Szczepionka zawarta W przynęcie po przegryzieniu pTZeZ
lisa wytw atza odporno ść ptzeclw wściekltźn:re.

ffi Przynętv. które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.

ffi Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.

W Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwietząŁ domowych i innych
zw tet ząt wolno Ży j ący c}r.

W Pruypadkowy kontakt człowieka Z kapsułą zawierającą wirus
szczepLonkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem
t zgłoszenia się do lekarza.

ffi Po wyłożeniu przynęt ptzez 2 tygodnie nie wolno wypuszczać
bez opieki psów i kotów.

M Przyn ęty ze szczeptonką dopu szczonesą tylko do szczepienia lisów.

ffi W przypadku kontaktów zwterząt domowych Z przynętami naLezy
skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji
zwalczania wścieHizny poprzez zastosowanie się do powyższych
wskazówek.

Dziękujemy.


