Informacja prą§owa o przeprowadzanej na terenie województwa
śląskiegojesiennej akcji szczepienią lisów wolno żyjących w 2at7 roku.

Śląski Wojewódzki Lękatz Weterynarii informuje, że w

dniach
13.09.-22.09.2aI7 r, na teręnie całego województwa śląskiegoprowadzona

będzie akcja szczepienia lisów wolno zylącycin przeciwko wściekliźnie.
Prąmęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych

brunatnych krązków o zapachu zepsutej ryby. Zapach pruynęty lisy
wyczuwają z odległościokoło 800 metrów. Podczas podjęcia praynęty przęz
lisa, Ęm saln5rm przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zavłierĄacej
szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową
dochodzi do zaszczepienia lisa.

Akcja będzie prowadzona przy uzyciu samolotów startujących zlotniska
Kątowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie ztzucorla z wysokości około 200
metrów, naobszałze ponad 10 tys. Prrrz powierzcŁ:-lrti zielonych. W. sumie na
terenie całego województwa śląskiegozostanie wyłożonych2a262O dawek

szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2}. Szczepionki będą zrzuęarrę
nie tylko nad iasami, a]e również nad pozostal5rmi terenami zielonymi
np. pola, łąĘi,ogródki działkowe. Ponadto w Wojewódzkim Parku Kultury

i Wypocąynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręczrrie 160 dawek
szczepionki.

Sląski Wojewódzki Lękarz Weter5marii apeluje do mieszkańców województwa

o rłie podnoszenie

szczepionek z ńemt. Znaleńoną prąrnętę naleĘ
pozostawić w danym miejscu. Nalezy pamiętać o tyrn, że ozapach ludzki'
pozostawiony rra przrylnęcie sprawia, że staje się ona,nieatrakcyjna dla lisa,

Jednocześnieprzypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu
akcji nie powinno się wyprowadząć zwierząt domowych na tereny zielone
(lasy, pola, łąki].

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta
nie jest niebezpieęzna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia

kapsułki, która znąiduje się we wnętrzu przynęW, naleĘ niez-vłłocznie
skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie,

Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki naleĘ równiez bezzvłlocznie
umyć wodą z mydłem częściciała, które zetknęĘ się ze szczepionką.
Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia Iisów przeciwko rvściekliźnie
sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda rlvńcza:;rja wściekiizny
w Europie.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskimodbywa

§ię

od 1995r., dwa taz!!w ciągu roku: rnriosną i jesienią.

Akcje szczepienia lisów wolno Tjących finansowane są z rezerwy budżetu
państwa oraz współfinansowarLe przęz Unię Europejską.
Dodatkowo informuję, ze na terenie województwa śląskiegow ostatnich
latach stwierdzono:
roku 1, ptzypadek wścieklizny u zwierząt d,zikich,
2. w 2OO4 roku 2 przypadki wściekliznyu zlnierząt,
3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
4. w 2006 roku 1 przypadek rłrścieklinryu nietoperza,
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
7. w 2OO9 roku nie stwierdzono prąrpadków wścieklizny,
8. w 2O10 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
9. w 2O11 roku 1 przypadek wściekiizny u lisa wolno łjącego,
10, w 2OI2 roku 1 prz,ypadek wściekliznyu psa,
1. w 2003

11. w 2013 roku nie stwierdzono przrypadków wścieklizny,
12. \if 2OI4 roku nie stwierd.zono przrypadków wściekli^y,
13. w 2015 rokr.r nie strnrierdzono przypadków wścieklizny,
14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścięklizny,
15. w pierwszej połowie 2OI7 r. nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszęlkie dodatkowe informacje w
telefonu: 32 42 88 611.

\ł/TM. sprawie

będą udzielane pod numerem

