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KOMUNIKAT
Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję o planowanej w dniach 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowei
akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Prowadzone szczepienie obejmuje W całości teren województwa

podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zr^)ty

Z samolotóW szczepionki doustnei (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych

i akwenów wodnych] oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich)' Program

uodparniania lisów polega na wieloletnim, ryklicznym (wiosna - jesień)

Wykładaniu szczepionki.

Wykładana przynęta (przykładowe zdjęcie poniże'J, wydaiąca
specliczny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy poiemnik
z pĘnną szczeplonĘ, które' działanie uodparniające skierowane iest
wyłącznie na llsy.

W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt

domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że:

_ przynęty zawieraiące szczepionkę dotykane przez ludzi nie
są przyimowane przez lisy, ich podnoszenie iest niewskazane;

_ w przypadku kontaktu z przynętą należy mieisca
te gruntownie przemyć wodą z mydłem;

_ kontakt człowieka ze szczepionĘ ukryĘ
w przynęcie wymaga konsultacii medycznei;

- w okresie trwania akcii szczepienia lisów i przez

14 dni po iei zakończeniu zaleca się na terenach obiętych szczepieniem
trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto

wstrzymanie się od polowań.
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Działając na podstawie s 10 rozporząd

plsmo

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 grudnia 2013 f. w sprąwie przeprowadząnia ochronnych szczepień lisów wolno żyjqcych
przeciwko wściekliźnie (Dz. U' Ż 2073 f. poz. 7737), uprzejmie informuję o planowanej
wtelminie 17 _ 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żlących
przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać
będzie w formie samoloto\ĄJ,,ch zrzutów szczepionki doustnej.

Dodatkowo infolmuję, że termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie'
Wówczas stosowna informacja zostanie umieszczona na stlonie intelnetowej Wojewódzkie8o
Inspektoratu Weter).narii http4lwitd.k-ros-no.ll

Ploszę o lozpowszechnienie ww. infoImacji w sposób zwyczajowo przyjęty na danym

terenie.
W załączeniu komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekaża Weterynarii

w sprawie.
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JanusŻ ciołek
z_aa Podkarpackiego Wojewódzkiego

LekarŻa Weterynarii

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Rozdzielnikl
1. Pan Józef Rybiński Burmistrz Miasta i Gminy Radomyś] Wielki;
2. Pan Ryszard Wo|anin Burmistrz Miasta i Gminy Przecław;
3. Pan Władysław Błażejowski Wójt Gminy Borowa;
4. Pan Leon cetinger wóit cminy czermin;
5. Pan Jan Nowak Wójt cminy Gawluszowicei
6. Pan |ózef Piątek Wójt 6miny Mielec;

wojewódzki Inspektolat weterynarii z/s w Krośnie,
. ul. Ks' P. Ściegiennego 6A, 38 4oo Krosno,

tel.(13)43-259-23, (13)43-259-34, fax: (13)43 269 33
e-mail: krosno'wi'tł@wetgiw'gov.pl http: wiw'krosno.pl


