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WOJE,WODZKIEGO LEKARZA WETERY1YARII
W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie wojet'ództn'a małopolskiego,
v dniach od 05 - 19 maia ochronne
ryi acych brzeciw rvściekliźnie.
izczepienie lisórv będzie wykonane za pomocą prrynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie
'rzucona w wyźej wymienionym okresie z samolotów.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu kokosowegoo tvosku i tetracyklinyo w kolorze
;zarozielonym. w jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy
l opisem zawartoŚci.

okłęqĘ wykonywania szczepień i L4 dni po zrzvceniu szczepionki zaleca si

t) nie wchodzić nz teren lasu,
!) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach prryleśnych orazw wąwozach i jarach,
l) nie doĘkać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdYż znajdująca się wewnątn

szczepionka jest w stanie pĘnnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach,
spojólvkę oka lub błonę śIuzową jamy ustnej i nosa.
W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najb|iższego lekarza lub do Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej,

l) kontakt nvierząt domowych ze szczepionką naleĘ zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu
poddania zwierzęcia obsetwacji,

i) nie łYypuszczać bez opieki psótv i kotów, a w czasie spacerów psy prowa dzić na smyczy i w bezpiecznym
kagańcu.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców
lr'ojewóclztwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.
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woJEwÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII w KRAKOWIE
POW'IATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII :

MĄŁoPoLsKI
W O JE WO DZKL LEKARZ WETERYNARII

,<RZYSZTOF ANKIE'WICZ



WSI(AZOWKI
DI"A MIESZxłŃcÓw TERpNÓw

NA KTÓnycH zo STANTĄ wYŁozoNE IMMUNoPRzn{ĘTY
Do zWALCZA}TIA wŚctpKLIzI{Y u l,lsÓw

ffi W celu zulalczanlia wścieklizny u lisów zostanie Ztzucolla z samolotu
szczepLanka w formie przynęt.

s Przynęty zawierające szczepuonkę przeciw wściekliźnie są okrągte.
ffi W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający ptynną

szczepLonkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po ptzegtyzieniu przez
lisa wytw arza odporność przeciw wściekliźnie.

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

ffi Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.

W Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych
W zwtetząt wolno żyjących.

W Przypadkow5r kontakt człowieka Z kapsułą zawierającą wirus,szczep|onkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem
t zgłoszenia się do lekarza.

W Po wyłozeniu przynęt pTZeZ 2 tygodnie nie wolno wypuszczać
bez opieki psów i kotów.

W Przynęty ze szczepuanką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.

W w przypadku kontaktów zwterząt domowych Z przynętami nalezy
skontaktować się z lekarzem wetervnarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji
zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyzszych
wskazówek.

Dziękujemy.


