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FELHI\rAS!
VESZETTSEG ELLENI VEDEIfiE;ZES
1. A veszettség gróglíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt

halálos kimenetel betegség.

2. A betegsé legf bb terjeszt je a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszer bb módszerét

- a rókák veszettség elleni vakcínázását - Európában évek
óta sikerrel a|kaJrnazzák. L992 októberében hazánkban is
megkezd dott a rókák vakcinázása. Els alk-alommal a n5ru-
gati hatálróvezetben, az_ osztrák határtól számított kb.
25-30 km-es sávban kerult kihelyezésre a csalélek-vakcina.

4. Avakcinát tartalmazó foltakapszulát 
.

az ember szétmárabrlzos, de a rókák
által kedveltotztt és szagu csalétekbe
rejtik, amely- kb. 4.0 cm átmér jt1,
kb. r.5 cm magas, szurkésbarna -
színr1. A róka, mik zben megeszi
a csalétket, szétrá Ja a kapszulát is,
így a vakcina bejut a szervezetébe.

5. A csalétpk kihelyezése kis magasságból, repulógépr l t r-
ténik. )" 

i

6. A csalétekbe helyezett vakcina emberTe, állatra ártalmat-
lan, VESZÉLE NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez
ennek ellenére NEM SZABAD HOZZAI YULNI! Semmi
esetre sem szabad felvágni vary szétt rni, mert a vakcina
vínrs a b rbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerulhet.
Amennyiben, ez mégis megitorténik, az alábbi biztonsági
el írásokat kell alkalmazri:
a) Ha a vakcina ép bórfeluletre kerul, elegendó a jódtar-

talmu fertótlenítószerrel vagy 7Oo/o-os alkohollal, va

ezek hiányában b szappanos viz-zellemosni. Mindkett
beszerezhetó a gyógyszertárakban. A jódtaftarmu fer-
t t]enít szer hlasználata során keletkezett barnás folt
szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen j.elleg érint-
kezés esetén véd oltásra nincs szukség.

b) Ha az oltóanyagfriss sebbe vas/ nyalkahártyára kerul,
haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDI LNI!

7. A helyi vakcinázási kampány megkezdését l számított
huszonegy napig az ebeket megkotve,va záwakell tar-
tani (EBZÁRLAT), és csak pórázon szabad kózteruletre
vinni. A jelz,ett id szak alatt a kezelt ter rleten TILOS A
LEGELTETES! Ezek a korlátozó intézkedések elsósorban
avakcinázás hatékonyságát segítik az,za7, hogy a kóborló
ebek vagr legel állatok ne vehessék fel a róka számára
kihelyezett csalétkeket.

8. Aki avakcinázott terr-lleten elhullott vadon él , vagl házi-
áLtlatot_talá{, a tetemet hagfia érintetlen{l, é" haladékta-
lanuI ÉntpsÍrsE A LEGKoZELEBBI Ár,r.eronvosT,
A HELn oru<onuarrzeloT VAGY vADÁszTÁRsA_
sÁcor.

9. Kérjuk, a fentiekr l gzermekét is tájékoztassa!

10. További felvilágosítással az Önok korzetében éló állator-
vosok és orvosok szolgáLlnak.

A HELYI vAKcINÁzÁsI KAMPÁNY m pontrx
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