Rclácia o vykonaní orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Vážení obcanta!
Besnon.i volne žijúcich zvlcrat je možnč tlniir‘ oralnou vakcináciou hšok.
Stárna vewrinarna a potravinO\-a správa S]ovenske) republiky organizuje 46. sezónnu
kampaň ruálncj vakcinacie volne žijúcich líšok proti besnote.
Program stanovuje cicľ udržat‘ štarút Slovenskej republiky akc krajiny bez výskytu
besnoty.
.‚Jesenná kampaň 2022“ orálnej vakcinácie lisok proti besnote bude spolu6nancovaná
I urópskcu úniou na základe Rozhodnuria O hnancnorn príspevku scbval‘uúce národnc
programy a pridružcné financovanie do výšky 75 % nákladov na laboratórne resty, nákup
a dist-nbúciu očkovacej látky a jednorazovú platbu za vol‘ne žijúce zviera, z ktorého sa
odobrata ‘zorka.
Termín oráme; vakcinácie
pokladanie vakcinačných návnad sa vykoná letecky
v dúocb 05. až 28. októbra 2022. Posun termínu je možný podľa vývo;a počasia.
—

\‘akcinačné návnady, ktové budú pokladane lietadlaini, sú čiernclmedej farbv, guľaiého
alebo hranarcho tvaru, pevnej konzisteocie.
VC) vnutri navnadv je uložená plastiková tobolka obsahujúca vakcinačnú látku.
Obsah tobolky je načervenalej Yarby a tobolka je označená viacjazvčnou potlačou
„Pozor vakcína proti besnote“.
—

Rozloženie návnad lietadlami bude \vkonáaf1c z výšky 150 metrov nad tercnotn pti
rýchlosd 150 km/hod. v dvoch lerovvch Urnách navzájom vzdialených 500 metrov tak,
aby na kilotncrcr šrvoi-covy bob umiesrncných 26 vakcinačnch davok.
Uri teteckom pokladaní bUdÚ vynechané uzemla s nadmorskou výškou nad 1200 rnctrox‘.
vodné pIoch‘, cestné komunikácie, rnestá, osady a iás ochrany prírodv, kde filC je
možne lietat‘ V požadovanej vyške.
Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnoiu zaobchádzani neškodná. Určité
nebezpečenstvo predsravue iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst,
nosa a pod. 1reto prosíme ohčano\, blavne deJ, aby sa vakcinačných návnad
nedotkaU. nezbierah ich a v čase vakcinácte nevodili do lesa psov.
Pri náleze vakctnačnej návnady s ťiou netnanipulriirea urÝehlene opustite miesto
nálezu z dóvodu minimahzácie pachovcj stopy. ktová by mohla lišku odradit‘ úd
prijlnu vakcittačnej návnady.
V prípade kontaktu vakcinačnej navnady so sliznicon úst, nosa aleho očí je porrehnc
ihned‘ vvlml‘adat‘ lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebne ruky
dókladne umyť vodou a rnydlom.
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