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                                              Magistrát města  Mladá Boleslav

                                                                     městské a obecní úřady v jeho působnosti

Informace – očkování lišek proti vzteklině pomocí letecky kladených   
                              návnad, které obsahují očkovací látku.

1. Liška je v našich podmínkách hlavním rezervoárem a vektorem vztekliny a proto se 
protinákazová opatření soustřeďují na tento živočišný druh.

2. Ve spolupráci se světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla vyvinuta orální 
vakcinace pomocí vakcinačních návnad.

3. Návnada je hnědočerné barvy tvaru kostky, pevné konzistence. Uvnitř návnady je 
uložena  aluminioplastiková  kapsle s  obsahem vlastní vakciny a  označena   

      varovným potiskem – „pozor – vakcina proti vzteklině“. Obsah kapsle je  
      načervenalé barvy, tato je obalena směsí rybí moučky a tuku, silně     
      zapáchá .
4. Vakcinační návnady budou letecky kladeny na území okresu ve dnech 
      24. až 28.  dubna  2009 .
5. Vakcinační virus pro zvířata i pro člověka lze považovat za neškodný.    
      Nelze však 100% vyloučit určité riziko při kontaktu vakcinačního viru se  
      sliznicí/vetření rukou do oka, úst atp/.   Proto se doporučují tato 

             bezpečnostní opatření:
             a/-při kontaktu rukou s vakcinační látkou mýt ruce důkladně mýdlem, 
                 případně dezinfikovat jakýmkoli dostupným dezinfekčním   
                 prostředkem. Jinak nehrozí žádné nebezpečí a není nutné žádné další 
                 opatření.     

b/-jestliže se vakcinační látka dostala do očí, úst nebo nosu člověka je 
    nutno neprodleně vyhledat lékaře.
c/-po pokousání zvířetem ve vakcinační oblasti zůstávají indikace 
    pro vakcinaci lidí normálně v platnosti.

6. V zájmu hladkého průběhu akce, ochrany zdraví člověka a zejména dětí, 
      je třeba dodržet základní opatření :

- nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi
     -    nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy

- na výše uvedené upozorněte a poučte děti.
7. Na celém území okresu je nutno tato opatření dodržovat v období od 24.04.2009

            do   24.05.2009. 
      8.   Žádáme městské a obecní úřady o zveřejnění této informace v místě způsobem  

obvyklým  se zvláštním zřetelem ke školským a zdravotnickým zařízením. 
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