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KOMUNIKAT

MAZOWI EC KI EG O WOJ EWO DZKI EG O
LEKARZA WETERYNARII

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 grudnia 2013 r. w spľawie przeprowadzania ochronnych szczepień
lisów wo!no żyiących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737)

oGŁASZ^M
żew dniach od 1 do 13 lcwietnia 2022 r.

planowane jest prz,eprowadzenie *

AKCJI szc ZEPIENIA DoUsTNEGo tlsÓţv
ţvoLNo ŻvĺĺcYcH

PRzEcIwKo wŚciEKtIŹmB
na teľenie woj ewodztwa mazowíeckiego

. Szczepionka będzĺe zľzĺlcana z samolotóv,ł oraz wykładana ľęcznie w ilości 30 dawek

na 1 km2 na caĘm obszarze objęĘm szczepieniami.

, Zrzuţ obejmująkompleksyleśne, pola i łąkizpominięciem akwenówwodnych i terenów

zabudowanych.

. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w poštaci kľążka, koloľu zielono-bľązowego o intensywnym

zapachu ľybnym.

. Dotknięcie szczepionkiprzezczłowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta pľzez lisa.

. Szczepionka wykazuje działanie uodpaľniające tylko u lisów.

. Każdykontakt człowieka ze szczepionką nďeży niezwłocznie zgłosić đo lekaľza medycyny.

. Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy

niezwłocznie zgłosić do lekaľza weterynaľii.

. Zgodnie z zaleceniem pľoducenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia nďeży

ogr aniczyć zbioľowe polowania.

. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy pľowadzić na smyczy a koty trzymać

w zamkniętych pomieszczeniach.

ţTeľmin akcji może ulec pľzesunięciu w przypadku wystąpienia zţch waľunków atmosfeľycznych lub z pľzyczyn niezďeżnych.
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^PosTĘPowANIA 
ZE ZWIERZĘTAMI, KTORE

ZETI(NĘŁY Sry ZE SZ'CZEPIoI\KĄ PRZECIWKo
WSCIEKLIZI{IE LISOW

metodą ztnltőw z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.

tozrnJcęnia przynęt (wiosna - j esień).

p lastikowy b li steľ z płynną szczepionką przeciwko wś c i ekliźni e.

ustnej wytw ar za odpoľnoś ć immunolo gi czną pľzeciwko w ś ci ekliźnię.

nie posiada ukierunkowane go działania przeciwko wściekliźnie.

szczepionka j est nie szkodliwa.

ľany' oczy,ja-ę ustną i nos. W takich wypadkach naleŻy gruntownie przemyć

te miejsca wodą z mydłem. o zaistniĄch przypadkach należy powiadomić

lekarza medycyny.

Przy kontaktach nvierząt domowych i gospodarskich z pÍzynętami uprasza się

hodowców. o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynaľii.

oparte na klinicznej obseľwacji pod nadzorem Lękarua weterynarii

ze zwrőceniem uwagi na symptomy neuľopatologiczne i alergiczîe.
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