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Panie, Panowie 
Burmistrzowie Miast, 
Miast i Gmin 
Wójtowie Gmin 
Powiatu Nowosądeckiego 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu uprzeJm1e pros1 

o powiadomienie mieszkańców w sposób przyjęty zwyczajowo o zaplanowanej 

przez Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dodatkowej akcji 

ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w 

dniach od 18 listopad do 28 listopada 2016 r. na obszarze całego 

województwa mał(Jpolskiego. 

W załączeniu przesyła się Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii w Krakowie oraz wskazówki dla mieszkańców do 

wykorzystania. 

Z-ca POWlh OWEGO LEI~A.R.Z1l 
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KOMUNIKAT 
MAŁOPOLSKIEGO 

WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII 
W KRAKOWIE 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w związku z utrzymującą się 

niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny na terenie województwa małopo lskicgo 
w dniach od 18 ,do 28 listopada 2016 r. zostanie przeprowadzone dodatkowe ochronne szcz~picuic 
lisów wolno żyjących przeciw wściekliźuic. 

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepiou~ę doustną~ która 
zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. 

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze 
szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus 
szczepionkowy z opisem zawartości. 

Iw okresie wykon:Ywa';nia szczepień i14 dni po szczepieniu zaleca się:I 
4 

1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy 
i w kagań·cu; 

2) konta);ct zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do uajbliźszego lekarza weterynarii: 
w cciu poddania zwierzęcia obserwacji; 

3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątt:i 
szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu pÓprzez skaleczenia na ręlcach, 
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. 

W celu skutecznego i bezpicczJH~go przeprowadzenia szczepie6, proszę wszystkich ntieszkaticów 
wojewód7.tWR o dostosowanie $ię do obowiązµjących w tym zakresie przepisów i zaleceń, 

!WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:! 

WOJEWÓDZia INSPEKTORAT WETERYNARII w KRAKOWIE- tel.: (12) 293 10 oo 
POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII-: 

w Bochni 
w Brzesku 
w Chrzanowic 
w Dąbrowie Tarnowskiej 
w Gorlicach 
w Krakowie 
w Limanowej 
w Miechowie 
w My.ślenicach 

- tel.: (14) 612-34-13 
- tef.: (14) :663-47-SO 
- tel.! (32) 2.12-12-96 
- tel.: (14) 642-43-15 
- tel.: (18) 352-67-02 
- tel.: (12) 411-:25-69 
- tel.: (18) 3~7-17-61 
- tel.: (41) 383-18-29 
- tel.: (1.2) 272-08-19 

w Nowym Sączu 
w Nowym Targu 
w Olkuszu 
w Oświęcjmiu, 
w Pro·s.zowicach 
w Tarrtowie 
w Wadowicach 
w Wieliczce 

- tel.: {18) 441-24-01 
- tel.: (18). 266-;G3-61 
- tel .. : (32) 643.,..04-SS 
- tel.: (35) 8.4~·~.9.-95 
- tel.! (12) 386-1.7-75 
- tel.: (14) 628.:60-9.0 
- teł.: (33) :823„34.:22 
-tel.: (12) 278-31-12 

M.ALOPOLSKI 
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

AGNIESZKA SZEWCZYK- KUTA 
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WSKAZOWKI 
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW 

NA KTÓRYCI-1 ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY 
DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW 

- w celu zwalczania wścieldizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu 

oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt; 

- przynęty zawierające szczepionkę przeciw wścieldiźnie mają kształt walca; 

- w środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. 
Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza 

odporność przeciw wś.~iekliźnie; 

- przynęty, które były Jotykane przez ludzi są omijane przez lisa; 

- prosimy nie dotykać i nie podnosić przvnet: 

- szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych .zwierząt wolno 

żyjących; 

- przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy 
wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza; 

- podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać be.z opieki psów 
i kotów; 

- przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów; 

- w przypadku kontaktów ·zwlerząt domowych z przynętami należy skortfaktować 
się z lekarzem weteryn·arii; 

Prosi11ty o pomoc w sk11teczny1n przep1·owadzeniu akcji zwaleza1tia 
wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskaz6wek. 

Dziękujemy 


