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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zgodnie z pismem Nr. Zak.913.l4.12.2020(5)

: dnia 1 września 2020r przekazuje informuje, że od dnia l8—2I września 2020 roku zostaną
przeprowadzone ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzuty
szczepionki obejmują kompleksy leśne. pola. łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Wszelkie zmiany terminu akcji ochronnego szczepienia lisów będą na bieżąco aktualizowane

na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie. maM-.Maglublinpl.
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Piwonln 50. 21-200 Parczew
tel./fax: 83 354-18-75. e-mml' parenwpiwgwethgm pl, www.prwpamzew.cba.pl
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LEKARZA WETERYNARII

Informuję, że w dniach 18—21 września 2020 r.* na tereniewojewództwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenieochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwkowściekliźnie.
Szczepionka bedzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawekna 1 km2

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciemterenów zabudowanych
Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowywielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopionaw przynecie o intensywnym zapachu
Nie wolno dotykać szczepionki!Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lubskaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować sięz lekarzem
Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt zeszczepionka, należy natychmiast dokladnie umyć wodaz mydłem
Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należyzgłosić lekarzowi weterynarii
Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należypuszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc,gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunkówatmosferycznych lub w związku z pandemia COVlD—19. informacje edana bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego lnspek
.
atuWeterynarii w Lublinie. W_Lwnliłgltijłlijjjiłl. '
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