ANUNȚ
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
(ANSVSA) desfășoară în perioada septembrie -noiembrie 2017, la nivel național,
inclusiv în comuna Bocșa, campania de vaccinare antirabică a vulpilor.
RABIA este o boală incurabilă!!!
Rezervorul principal de virus este reprezentat de vulpi.
Metoda cea mai eficientă de profilaxie în această boală este vaccinarea vulpilor
contra rabiei.
Ce este vaccinul și cum acționează!!!
Vaccinul este sigilat într-un înveliș dur (blister) conceput astfel încât să se spargă
când animalul mușcă din momeală. Odată învelișul spart, doza imunizantă de vaccin
este eliberată în gura animalului.
Unde și cum vor fi distribuite momelile ?
Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sălaj
informează populația că momelile antirabice vor fi distribuite în zone limitrofe
localităților – momelile vaccinate vor fi distribuite manual de către gestionarii
fondurilor de vânătoare împreună cu medicii veterinari din cadrul instituției. În
zonele din afara localităților -momelile vaccinale vor fi distribuite din avion de la
mică altitudine.
Cum sunt vaccinate animalele sălbatice ?
În timpul mestecării, vulpile sparg capsulele, iar vaccinul din interiorul acestora
va fi înghițit. Imunitatea contra rabiei se instalează în 2-3 săptămâni după ingerare.

Există riscul ca vaccinul să producă boala?
NU, vaccinul nu poate produce îmbolnăvirea oamenilor sau animalelor, chiar în
cazul în care este înghițit.
Ce se poate întâmpla dacă pisica sau câinele mănâncă mai multe momeli cu
vaccin???
Poate să apară voma sau diareea din cauza învelișului din carne de pește, nu din
cauza vaccinului. Nu riscați să fiți mușcați de animale de companie, luându-le
momeala găsită de acestea!
Momeala sau vaccinul pot fi periculoase pentru oameni?
Nu, însă trebuie evitat contactul cu vaccinul. Dacă se întâmplă accidental să aveți
contact cu vaccinul, spălați zona cu apă și săpun, clătiți cu apă din abundență.
Ce se poate întâmpla dacă un copil mămâncă o momeală?
Momeala nu este periculoasă, dar în cazul în care un copil a mușcat dintr-o
momeală contactați pentru evitarea oricărui pericol, medicul de familie sau Direcția
de Sănătatate Publică teritorială.
Cum trebuie procedat dacă găsim o momenală în apropierea casei?
Dacă găsiți momeală într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie,
protejându-vă mâinile, cu ajutorul unei pungi de plastic, luați momeala și plasați-o
într-o zonă împădurită. Dacă găsiți o momeală al cărei ambalaj (înveliș) este desfăcut,
spart sau distrus, cu mâinile protejate de mănuși plasați momeala într-o pungă de
plastic și anunțati medicul veterinar din cea mai apropiată localitate pentru a ridica
momeala respectivă.
Se poate folosi această momeală vaccinală pentru vaccinarea antirabică a
câinilor sau pisicilor?
Nu, acest vaccin este autorizat pentru utilizarea la animale sălbatice.

SFATURI PENTRU POPULAȚIEI!!!
Toți câinii vor fi legați sau ținuți închiși timp de 14 zile de la anunțul declanșării
campaniei de vaccinare. Plimbarea în spații publice este permisă numai în lesă și
cu botniță.
Persoanele care găsesc animale pe teritoriile supuse vaccinării sunt obligate să
le lase neatinse și SĂ ANUNȚE IMEDIAT cel mai apropiat medic veterinar,
administrația publică locală sau unitate de vânătoare, în scopul prelevării
cadavrelor.

