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hĄałoptl|ski Włl.i*ll'ódrki L,ekara \łeter'ynarii zalvirrdanria" że lla fen*nie wojerł'titizfwa nt alopolskiego
tł'drliacłl do 29 r. zosłan och ienie I

Siuczłpiełłie łist'lrv hęt}zie łt1'konane za pomocą prrynęt zawiera.i4cvch szezepionkę doustną, która
s{islanie znlł-Llfifin* lv łvyżej Tr'ymrienionYm okresle z sarno|otóW sraz w"vło;Łona ręcuni*.

*}nlryngta jesf rnieszaniną mączki rvlrnej, tłłtszczll bydlęcegtr, p*ra{iny i t*tracy,klin1, w kołorze
sr*łrouielłlł}Yrn' \ry jei wnętrzu unrieszłzeina .!est aluminitlłvo_nllas{ikow*l kapsulka zawierająca wirus
s;łł,:netrlionko1v} ir trpise*ł zawartości"

mere$e Wykonywfl nia szczepisń zaleca sie:l

ł} nie v$Ypu.sucuać b*z łłpieki psłlrv i kotów' a w czasie spacerółv p|iy pnowadzić na sm}'cily
i w kagaricu;

}} lłołltak{ zwierząt tlolnorvl'ch ze szcztpionką należy zgłosif rto rrajbtriźszego lelłarzł} tvĆtsłn,narii"
rv celu piłłldnnia z.wierzęcia ohserrvac,ji;

3} nie dotykać, rrie podnosić, il 6'1p hardziej nie rozłam'v-wać przynęĘ, gdyż znajdu"iąca się rłewnątrz
sr_ceł;lionka .ics{ w'stanie pty'nnvm i młże dostać się clo organiznłu popł.xez slinleczenia na rękaclr,
spojłiwkę *ka luh blonq śluzorr'ą.ianly ust'nej i ntlsa.
\Ą/ rłlzie krtnf*lkfu ze szczepionką naĘ'cłlmiast zgłosić się do najbliźszegłl lekarza lub do Porviatowei
!i I lr ł'i i snn if a rn o - [:,p irlenr iillog iczn e.i'

W ce}u skufecznego i lrezpiecrLnegi} przepr$wadzenia szczepień, proszę wsrystkich nrieszkańcórł'
rł'o;i*lł/ldiłhva o tiostostlwanie się rlo obowiązuiącyelr w tynł ralłresie przeplisórł izaleceń.
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PoW lATOWE I ivSPEKT0RATY wlłTERYI\A lłtr t :

lv [łuc}rni
łv ł]łuosktl
n'(,'hrzanolvle
tt' ffi ąbnowie'['arnorłskiej
w {]or{icłt*tl
w'Krakouił:
łl' I 'imamorvej
w &Iiecfnolł,ie
lv' Mł'śłamił:ach

tc|.: (14) ót2 34 13

tcl.; {l{} 663 47 5t}

fcl': (32} Ż1z lŻ 9(,

tel.: (14) 64Ż 43 ls
tr:tr"; {18} 352 67 02
tet": (lŻ} 4i1 25 {iq

fel.; (lfl) 337 l7 61
{el.: {41) 383 l8 29
fel.: (tr2) 27Ż fl8 l9

lv Nowym sącuu tel': (!si 44t 24 0l
lv Norvyrn Targu {el,: (I8) 2ó6 23 6l
w Olkłlscu tel.: (32} ó43 t}4 55
w ośrvięcinriu tel'l (33) 843 29 95
łł' Proszowicach tel': (12) 386 t7 75
rv Tarnołvie tel": (14) ó2s ń0 90
lł Wadołvicac|ł tel': (33) 8?3 34 22
rv Wieliczcę tel.: (12) 395 87 88
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I}o ZWALCr,AI\Ił wścrEKLxZNY {J LIsoW

* W cęlu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie ZTz,ueana z samolotu ora7
wyłozotra ręcznie szczepionka w formie przynęt"

, praynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliznie mają ks-łtah walca.

ł W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną
szczepionkę. Szczepiorrka zawarta Vi przynęcie po przegryz,ientu przez iisa ury,11ryą12*

odporność przeciw wściękl iźnie.

" PrgYnęf.v. }itóre bvłv-dtlĘĘa{re przez lgdqi $3 orqiia4$,pł"pęg'Iisfu

. Pro_q!$v n_lgdgtYkąć i nię rl{}d_no

* Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych
zwierząt woino zy.i ących.

. Prrypadkowy kontakt człowięka z kapsułą zavłierającą rłirus szczepionkorłły
wymaga przernycia mie.jsc kontaktu wodą z mydłem i zgŁłszenia się do lękarza'

ł Poci;Zas pTzęprowadzania szczepięń nię wolno wypl-lszczac bęz opieki psów
ikotow.

, Prrynęty ze szczepiotrką dopuszczone są tylko do szcz*pięnia lisów'

e W przypadku kontaktów zwierząt domow}'ch z przrynętami nalezy
skontaktowac się z lekarzęnr weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznyłn przeprowarlzeniu. okcji zwrłłczariią wściekłiznjl
poprzez x,sstgsowanie się tlo powyuzyck wskłzówek.

Dłiękujemjł


