
Relácia o vykonaní orátnej vakeinácie tíšok proti besnote

\rŽÍ ohčanta!

BCSÍHaU voj‘ne ži)clch zvlera( c inožnc drntť oralnou vakctnáciou líšok.
Stárna vetennarna a p travinova sprava Slovenskej repub1ik organizuje 45 seznnu
kampaň orálnej vakcinácie vořne ijucich Iisok proti besnotc.
Program stanovuje ciď udržat‘ tatú1 S[ovenskej repub[ikv ako krajiny bez výskytu
besnotv.
„Jarná kampaň 2022“ orálnej vakc,nácie lfšok proti besnotc bude spoluFinancovaná

I uropskou úniou na základe Rozhodnuna o financnorn príspevku schvaľujúce národně
programy a pndružené Einancovante do vvšky 75 °ĺ0 náktadov na ]aborarórnc tesn, nákup
a clistribuctu očkovacej latkvajednorazovu platbu za -ol‘ne žiVice zviera, z ktorého sa
( )d ( )brala VZ() rka.

‘lermin oráme; vakcttiacie —— pokladanie akcinaénýcb návnad sa vvkona letecky
dnoch 04. až 25. apríla 2022.

Posun terminu je možný podľa vývoja počasia.
Vakcinačně návnady, krore hudu pokladané Ucradlaiui, sú čicrnohncdcj [arby, gul‘arého

aiebo hranateho tvaru, pcvnej konzisiencie.

vnum návnady je ubzena plastiková tobolka obsahujúca vakcinacnu látku.
C )bsah tobolky je nacervcnalej Lrbv a h )bolka je označena viacjazvčnou porlačou ‚.Pozor
— vakcína proti besnote“.

R )ZIOZCflie návnad JIM adlami lxide vykonávané z výšky I 50 nic trov nad terenoin pri
rvcblosu 150 kin/hod. v dvoch letových líniácb navzájom vydialených 500 inetrov tak,
aby na ktlomcter šrvorcovv holo urniestncných 26 vakcinačných dávok. Pri leteckom
pokladaní budú vynechané úzeinia s nadmorskou výškou nad 1200 metro‘, vodnc pkch,
cestné komunikácie, mesta, osady a pasrna ochrany flľ( >dy, kde nic je možné lietat‘
V pOadOvanCj výške.

Frc človeka je vakcinačná návnada pri beznorn zaobchadzani neškodná. Určité
nehezpečenst-vo predstavuje lha priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou OČÍ, úst,

pod. Prero prosíme obcanov, hiavne deti, aby sa vakcinačných návnad
nedokab, nezbierali ich a V Čase vakcinácte nevodili do lesa psov. Pri náleze vakcinačnej
návnady nenianipulujic S ňou a urýchlene opustite miesto nálezu z dóvodu
rninimatizácie pachovej stopy. ktorá by mohla lišku odradit‘ od príjinu vakcinačnei
navnady.

V prípade kontaktu vakctnačnej návnady so shzni ou ust, nosa aleho očí je potrehné
ihned‘ vyhl‘adať lckárske osetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacon látkou je potrebne ruky
doklaetne umyt‘ vod( w a nivdlorn.

Rcgionálna veterinárna a potravinová správa
Stará Ľubovňa


