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Vec: Orálna vakcinÚcia líšok proti hesnote— jescnná kampaň — oznárnenie a poučcnic

Regionálna veterinárna a potľavinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR

SR Č. 39/2007 Z.z. o vetcrinárnej starostlivosti Vám oznamuje, že v Čase od 2.10. —

16.10.2017 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná

orá!na vakcinácia líšok proti hesnote. Vakcína bude pokladaná letecky z letiska Poprad

s denzitou pokladania — 25 vakcinačných dávok na 1 km2, z výšky 50 metrov nad terénorn pr1

rýchlosti 50 1cm/hod., v dvoch letových liniách navzájom vzdialených 500 rn, Pri leteckorn

pokladani sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné

komunikácie, mestá, osady.

Poučenic o vakcinačncj návnadc - LYSVULPEN por. a. u. v.: obsahuje modifikovaný

oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern, pomnožený v bunkových kultúrach,

antibiotiká a stabilizaČné médiurn. Zmesje naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoľé

sú obalené návnadovou hmotou s tctracyklínorn. Tetracyklin slúži ako indikátor vakcinácie.

Návnada je čiernohnedej üirby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. \‘o

vnútri návnady je uložená plastiková tobolka (blistcr) s viacjazyčnou potlačou “Pozor -

vakcína proti besnote“. Obsah tobolky (vakcinačný antigén 50 stabilizačným médiom) je

načervcnalej farby. Pri požití návnady liškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína prídc

do kontaktu so sliznicou clu(iny ústnej. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny

efekt.

Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatrenia Pre človeka je

vakeinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostnébo hl‘adiska

a z důvodu zabráncnia preiosu l‘udského pachu na vakcinačnú návnadu doporučujeme

nedotýkať sa jej a obmedziť vol‘ný pohyb psov po dobu 14 dní od ukončenia lcteckej

pokládky. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky

ihned‘ umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nasa alebo očí

človeka,je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.

Na základe vyššie uvedených informácií Vás žiadame o inforrnovanie verejnosti zverejncním

na obvyklom mieste prípadnc vyhlásením v rniestnom rozhlase.
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