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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Z-CA POWIATOWEGO LEKARZAWETERYNARII

W LIMANOWEJ

Magdalena Widel-Szewczyk

Wg rozdzielnika

Nasz mak: PIW.60402/ 16/09/ 18

Dot. sprawy nr:
WIW-Chz.913.6.42.2018 pismo z dnia: 03 wrzeénia 2018 r.

Powiatowy Lek-an Weterynariiw Limanowej informuj e, 26 w dniach:

od 27 wrzeénia do 06 paz'dziernika 2018 r.

In: terenie calego powiatu limanowskiego zostanie pneprowadzona akcja ochronnego szczepienia liséw

wolno iyjqcych przeciwko wéciekliinie.

Akcja szcchiefi zostaniewykonanapoprzez romucenie szczepionki z samolotéworazjej rqczne wyloienie.

W okresie wykonywaniaszczepiefizaleca SiQ :

1. nie wypuszczaébcz opieki pséw i kotéw, a w czasie spaccréw psy prowadzié na smyczy i w kagaficu,

2. kontakt zwicrzat domowychze szcchionkqnaleiy zglosié do najbliiszego lekarzaweterynarii, w cclu

poddania zwierzgcia obserwacji,
3. nie dotykaé, nie podnosic’, a tym bardziej nie roztamywaépnynety, gdyimajdujqca sic wewnatrz

szczepionka jest w stanie ptynnym i moic dostaé siq do organizmupoprzez skaleczenia na erach,
spojéwkqoka lub blonq éluzowqjamy ustnej i nosa.

W razie koméktuZe szczepionkqnaxychmiast zgtosié siq do najbliiszego l'ekarza lub do Powiatowej Stacj i

Sanitamo— Epidemiologicznej.

W zalqczeniu PowiatowyLekarzWeterynan'i w Limanowcj przesyh materiaky informacyjne, ktére naleiy
rozpowszechnié.

1. KomunikatMabpolskiegoWojewédzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie
2. Wskazéwki dla mieszkaficéw terenéw na ktérych zostanq wymione immunoprzynety do

zwalczania wécieklizny u Iiséw

CR; Powiatowy InspektoratWeterynarii ul. Br. Czecha 6. 34-600 Limanowa
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Rgzdzielnik:
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Lekarze Weterynarii Wolnej Praktyki z terenu Powiatu Limanowa

Wéjtowie Gmin z terenu Powiatu Limanowa
Burmistnowie Miast z terenu Powiatu Limanowa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma1opolski 0ddzia1 Regionalny. Biuro

Powiatowe w Limanowej
Maiopolska lzba Rolniczaw Nowymchzu
Powiatowy Zespé’: Doradztwa Rolniczegow Limanowej
Powiatowe Centrum Zarzqdzania Kryzysowegow Limanowej
Goraafiski Park Narodowy
Nadlesnictwo Limanowa

10. Prezesi K61 Lowieckich z terenu powiaru limanowskiego
11. Powiatowa Stacja Sanitarno—-Epidemiologiczna w Limanowej
12. Komenda Powiatowa Policii w Limanowej
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KOMUNIKAT
MALOPOLSKIEGO

WOJ EVVODZKIEGO LEKARZA WETERYNARH
W KRAKOWIE

3‘5110p015ki \‘v’ojcwédzki Lekarz Weterynarii zawiadamia. ic na terenie wojewédztwa malopnlskiegu
.v daiach 0d 27 wncénia do 6 naidziernika 2018 r. zostanie przcnrowadzone ochronne stczepicnic
Yist’w. wolno ivjacvch pneciw wéciekliinie.
(magpicnic iiséw bcdzie \vykouane za pomocg pnyngt zawicrajacych szczepionk“x douslnq, ktém
lost-mic 7.1m mm W wyiej wymienionym okresie z snmolotéw orazwyloiona rgcznic.

”gynzgta jCT1 mncsznniuq chzki rybnej. olcju kokosowego. parafiny i letracykliny w kulorzc
Jar-"5:10:13m. W jcj wnglnu umieszczona jest plastikowa kapsulka zawierajqca wirus ~«y/xzcepionkou )-

,(Uisvrn 7.2m artoéci.

W okresie wykonywania szczepier’l zaleca sic:
1...:

1) L111: “.':§l')ll‘.'.c"l(‘ bcz opieki pséw i kotéw, a w czasic spaceréw psy prowadzic na cmyczy
‘

-. 1. 4241'. .21;
) 'mnmd :wriuuaqt dumowych zc szcchionkq naleiy zgiosic’ do najbliiszcgo lckara: \~ ctcrynzu'ii,

A" coin poddania zwicngcia obscrwacji;
" tlotykué. niu podnosié, a tym bardziej nie rozlamywaé pnyngty, gdyi‘z znajdujqca gig, wewnqirz
.x-mcninrlu jest w stanic plyunym i moie dostaé sig do organizmu poprzez skaleczenia na rgkach.
. mi :1 3:! uh] In!) Mom; aluzowzl jamy ustncj i unsa.
. r:- 71; !- :ril Jun 10 slacpionkq natychmiast zglosic’ sic do najbliiszcgo lekarm 1uh do Powiamwei
‘ " 1~:=.«Z+ar-m—prdcmiologiczucj.

.V‘ uLlu skl‘igczncgo 'i bczpiccznego prchrowadzcnia szczepiefi, proszg wszystkich micszkaficéw

“we“ (14111“; 0 dos losowanic sig (lo ohowiqzujqcychw tym zakresie pnepiséw i zalccer’l.

fi'SZiJLKICJ INFORMACJI DOTYCZACYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISOW UDZIELAJAJ

WOJI‘ZWODZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOW'lE—tel.: (12) 293 11) 00
POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARH:

w Bvchni tel; (14) 612—34-13 w Nowym chzu - 101.: (18) 441-24-01

urzesku tel.: (14) 6631-47-50 w Nowym Targu — tel.: (18) 266-23-61

\\ Clu'zzuxmvic tel.: (32) 21242-96 w Olkuszu — tcl.: (32) 643-04-55

w throwic 'L‘arnnwskicj tel; (14) 64243-15 w OéwiQCimiu - tel.: (33) 843—29-95

v. Gnrlhach Ic1.: (18) 352-67-02 \\ Proszowicach — tel.: (12) 386-17—75

Krrkrnvie tel.: (12) 411-25-69 w Tarnowie - tel.: (14) 628-60-90

Limamr‘. xj tel.: (18) 337-17-61 w Wadowicach - tel.: (33) 823-34-22

u ‘fl’cuimh’i: tel.: («11) 3113-18-29 w Wieliczce ‘ tel; (12) 278—31-12

1. Mgéhrnicmh (CL: (12) 272-08—19
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WSKAZOWKI
‘

DLA MIEszxAficéw TERENéw
NA KTORYCH ZOSTANAmoZONE IMMUNOIfRZYNETY

.DO ZWALCZANIA WSCIEKLIZNY U LISOW

W celu zwalczania Wécieklizny u liséw zostanie zrzucona
z samolotu oraz wyloiona recznie szczepionka W formic przynet.

o Przyncty zawierajace szczepionke przeciw Wéciekliz‘nie maja
ksztalt walca.

o W Srodku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierajacy
plynna szczepionkc. Szczepionka zawarta w przynecie p0
przegryzieniu przez lisa wytwarza odpornoéé przeciw wéciekliinie.

o Przynety, ktére byly dotykane przez ludzi sq omijane przez
lisa.

. Prosimy nie dotykaé i nie podnosié przyngt.

- Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierzat domowych i innych
zwierzat wolno Zyjacych.

. PrzypadkoWy kontakt cztowieka z kapsula zawierajaca wirus
szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu woda
z mydlem i zgloszenia sic do lekarza.

a Podczas przeprowadzania szczepiefl nie wolno wypuszczaé bez
opieki pséw i kotéw.

.. Przynety ze szczepionka dopuszczone sa tylko do szczepienia
liséw.

- W przypadku kontaktéw zwierzat domowych z przynctami naieZy
skontaktowaé sic z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji
zwalczania ’ ws’cieklizny poprzez zastosowanie sie
do powyiszych wskazo’wek.

Dziekujemy


