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cc: Orálna vakcinách‘ líšok proti besnote — jarná kaiupaň — oznámenic a poučcnie

Regionálna veterinárna a potravinová sprá‘ a Lipto‘ ský Mikuláš prísl ušná podia zákona N R
{ Č. 39 2007 Z.z, o veterinárnej starostlivosti Vám oznamuje. že v čase od 24.4. — 7.5.2(fl 7

(posun je možný podl‘a počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálnu
‘akclnácia líšok proti besnote. Vakcína hude pokladaná letecky z letiska Poprad sdenntou
pokiaclana —25 vakcinačnýcl] dávok na I km2, -z výšky 50 metrov nad terénolTl pri rýehlosti Sf)
km/hod.. v dvoeh letových líniách navzájom vzdialcných 500 m. Pri leteckom pOI‘ladafll ‘~ I

‚ ynechajú územia s nadmorskou “ýškou nad 1200 metrov. vodné plochy. CCS ‚C

1« )mun Í kácie. mcstá. osady.

Poučenic o vakcinačncj návnado — LYS VIJ LPEN por. a. a. v.: obsahuje moditikovunv
laben~ vakcinačný kmeň besnoty SAD 13cm, pomm7ený v bunkových kultúrach.

ntibioti ká a stabilizačně médium. Zmes je naplnená tlo plastikových toboliek (blisuov). ktoré
s i obalené návnadovou hmotou s tetracyklínom. Tetrac) klín slúži ako indikáwr vakcnacic.
INa‘ nada je čiernohncdej farby. ~ufatého alebo hranatcho tvaru. pevnej kon,istcncic. Vu

~utri návnady je uložená plastiková tobolka (blister) s viacjazyčnou potlačou Pořor
akcína proti besnote‘‘ . Obsah tobolky (vakcinačný antigén so stabilizačným mediom

načervenalej flirby. Pri požití návnady líškou sa tobolka s ‚‘akcínou perforuje a ‚akcína p~ Ú ‘

clo kontaktu so sliznicou dutiny ústncj. Cestou lymfatického systému sa vy‘ oh\ init I O~Cflfl

efekt.

Nl a flipu láeia s nt kcinačným i mh ninJa mi a bezpečnostně opatren ia : Pre člo‘ eka
‚ :ikeinacna navnada ľ1 bcžnoni zaohchad,‘an‘ neškoclna. / bezpečnostneho hl adisku

/ dóvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na ‚ akci načnú návnadu doporučujclrle
I dotýkat sa jej a obmcdzt‘ vol‘ný pohyb psov po dohi I 4 drn od ukonČen in leteckei
i oklaciky. Ak sa obsah blistra zapracovaneho v navnacle dostane na ruky, je poircbné ruky
i ‘ned‘ umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah hl istra dostane na sI nicu ust. nosa aleho oči
Jovcka, je potrebné okamžite vyhl‘adat‘ lekárske osetrenie.

Na základe “yššie uvedenych informácií Vás žiadame O intormovanie vcrejnosti zverejncnim
I )bvykiom mieste prípadne vy hlascnim v micstnom roihiase.
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