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Vybavuje :
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Vec: Orálna vakeináeia Iišok Proti besnote— jesenná kampaň

—

Liptovský Mikuláš
25.9.2019

oznňmenie

fl

poučenic

Regionálna vcterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušnú podľa zákona NR
SR Č. 39/2007 Za o veterinámej starostlivosti Vám oznamuje, že v čase od 7.10.
20.10.2019 (posun je možný podl‘a iočasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná
orálna vakcinácia lišok proti besnote. Vakcina bude pokladaná letecky z letiska Poprad
s dcnzitou pokladaiiia 25 vakeinačnýdi dávok na I km2, z výšky 50 metrov nad rerěnoni pri
rýchlosti 150 kmJhod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 m. Pri leteekom
pokladani sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nud 1200 mctwv, vodné plochy, cestné
komunikáeie. mestá. osady a pásma ochrany prirody. kde nic je možné lietať v požadovanej
výške.
—

—

Poučenie o vakcinaČnej návnade LYSVULPEIN por. a. u. V.: obsahuje modifikovaný
oslabený vakcinačný krneň besnoty SAD Bern, pomnožený v bunkových kulúraeh.
antibiotiká a stabilizačné médium. Zmesje naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré
sů obalené návnadovou hmotou s tetracyklínom. Tetracyklin slúži ako indikátor vakcinácie.
Návnada je čiernohnedej farhy. gut‘atého alebo hranatého tvaru, pcvnej konzistencie. Vo
vnútri návnady je uložená plastiková tobolka (buster) s viacjazyčnou potlačou “Pozor
vakcina proti besnote“. Obsah Lobolky (vakcinačný anigén so stabilizačným médiorn) je
načervenalej farby. Pri požití návnady liškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde
do kontaktu so sliznieou dutiny ústnej. Cestou lymlhtického systému sa vyvolá inwnogénny
efekt.
-

-

Manipuláeia s vakeinačnými nÚvnadami a bezpcčnostné opatrenia: Pre človeka je
vakcinačná návnada pri bcžnorn zaobchúdzaní neškodná. Z bczpečnostného h]‘adiska
a z dävodu zahránenia prenosu l‘udského pachu na vakeinačnú návnadu doporučujeme
nedotýkať sa jej a obmedzif vol‘ný pohyb psov po dobu 14 dní od ukončenia leteckqj
pokládky. Ak Sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky
ihned1 umyt‘ vodou a rnydlom. Ak sa obsah blistra dostane na slinucu úst, nosa aleho očí
človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.
Na základe vyššie uvedených infontácií Vás žiadame o informovanic verejnosti zvercjnením
na ohvyklom mieste prípadne vyhlásením v micstnom rozhlase.
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