
Piotrkow Tryb., dnia 20 kwietnia 2OI5r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATO WY LE KARZ WE TERYNARII

W PIOTRKOWIE TRYBLTNALSKIM
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Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Burmistrz Miasta i Gminy
Sulej w

BurmiŚtrz Miasta i Gminy
Wolborz

W jtowie Gmin
powiatu piotrkowskiego

Paristwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Piotrkowie Tryb.

Polski Związek Łowiecki
Zarząd okręgowy w Piotrkowie Tryb.

Nasz znak:

Dot. sprawy nr:

Prw.60 sst 9 t20ls

pismo z dnta:

Powiatowy Leknz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w związku z pismem
Wojew dzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi z dnia 77 kwietnia 2O15r., znak;
WIWZdr.9I3.I7.9.20I5, przesyła w załączeniu KOMUNIKAT w sprawie wiosennej akcji
szczepienia lis w wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie wojew dztwa Ł dzkiego w
dniach pomiędzy 30 kwietnia i 3 maja 2015 roku.
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii, u1. Rzemieślnicza 26,
97-300 Piotrkow Trybunalski, tel.: 44 646 44 04,646 53 7I fax: 44 646 5I 77

piotrkowtr. miw@-Vętqiw. gov.pl, www.piwpiotrkow. pl



Ł dL dnia 17 kwietnia 2015 r.

KOMUITIr/T

Ł dzkiego Woj ew odzkiego Lekarza Weterynarii

w sprawie wiosennej akcji szczepienia lis w wolno żyjących
przeciwko wściekliźne

na terenie wojew 'dztwał dzkiego w roku 2015

Ł dzki Wojew dzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie $ 10 i 11
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia I7 grudnia 2013 r. w sprawie
przeprowadzania ochronriych szczepieri lis w wolno żyjqcych przeciwko wściekliźnie (Dz. U.
2013, poz. 1737) informuje' Że na tęrenie wojew dztwał dzk'lego w okresie pomiędzy 30
kwietnia i 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lis w wolno
Żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmie cały teren wojewodztwa ł dzkiego z
wyłączeniem obszar w zabudowanych i akwen w wodnych.

Szczepienia będą wykonane metodą zrztttfw z samolot w doustnej szczepionki.
Szczepionka jest zatopiona we wnętrzu przynęty - mieszance pokarmowej w ksŹałcie
ściętego stozka, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 3,9 cm X 3,5 cm x 1'5 cm' o
zapachu rybnym. Na terenie wojew dztwa ł dzkiego wyłożonych zostanie 20 dawek
szczepionki na 1 km2.

Zwracarn się do Paristwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu jej
vłyłożenia,jak r wnież informuję, Że szczepionka nie może być konsumowana pTzez ludzi.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakuźną o osĘm przebiegu. Wywołuje ją wirus
atakujący oŚrodkowy układ nerwowy ssak w. ŻtodŁem zak{zenia są chore na wściekliznę
zwierzęta dzikie oraz domowe.

Przypominam o obowiwko corocznego szezepienia ps w przeciwko wściekliŹnię oraz
w miarę możliwości szczepienia r wnież kot w'

W okresie trzech tygodni od daty vłyłoŻenia szczepionki naleŻy zachowai spok j i
ograriczyc przebywanie w komplęksach leśnych wojew dztwa ł dzkiego os b oraz zvmerząt
towatzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w Ww sprawie można
uzyskać w Wojew dzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefon w:

(42) 635-14-00, (42) 635-|4-01lrub (2) 635-14-09lub w kłŻdym powiatowym inspektoracie
weterynarii na tęrenie woj. ł dzkiego.

. Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przęz ich rodzic w bądź
opiekun w.

Ł dzki Wojew dz|<I

Lekarz Weterynarii
Roman Owecki


