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Určen é:

Uží\'atclia pol'oYn)·ch reYíro,· ' ok rese Ča dca a Kysu cké Nm·é l\les to. Le ~ S l~ š.p.
OZ Čad ca

Štátna \ ctcrinárna a potra\ ino\ á spnh a lovenskcj republik~ organizuje 31 !:>C7Ónnu
orálnej vakcinácie vor ne žijúcich líšok proti besnote spôsobom. ktor) zodpO\ edá
kritériám WHO (Medzinárodná zdravotnícka organizácia).
Program stanovuje cier opätovne dosia hnúť štatut lovenskej republik~ ako krajin)
bez \'ýskytu besnoty a t) m minima! izo vať v)da\ k) štátneho rozpočtu. ktoré sú \) nakladané
na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotní ct va. Jarná kam pa ti
2015 orálnej vakcinácie proti besnote bude spolufínancO\ aná Európskou úniou na ?á klade
Rozhodnutia o finančnom príspevku (grame). sch\ arujúce národne programy a pridružené
fina ncovanie A TE/V P/2015/SKJ 12.700831 do \ )'šk~ 75% nákladO\ na laboratórne test)
a nákup a distribúciu oč kovacej látky a jednorázovú platbu za vol"ne žijúce Z \ iera. z ktor~ho sa
odobrala vzorka .
Ďal šie spolupracujúce organizácie sú ~ rini sterst\O pôdohospodárst\a a roz\·oja vidieka
R. Slove nsk~· porovníck) zväz ajeho územné organizácie. Ministerstvo zdnl\ Otnícn a R.
orgány mi est nej samosprá\) R.
Dodávaterskou organizáciou pre ja mú kampaň 2015 orálnej vakcinácie líšok proti
besnote na celom území SR je Bio\'eta K. spol. s r.o .. Nitra.
kampaň

Orga nizačn é za bezpečenie oráln e j vakcinácie ,. ok resoch Čadca a Kysucké 1\o vé Mesto

jar 20 15:

l. Termín orá ln ej vakcinácie - 13. a príla 2015 až 2.t. apríla 2015 (po!:>un je
podra \~ \ ~ja počasia) .

možn~

2. R ozloženie návn ad : letecké poklada nie .
3. Yakcina čn á ná vn ada - ,·a kcín a LY \ l.: L P E!\ por. a. u., . obsahuje modifiko\ an~
os labe n~ \akcinačn~ km eň

\Írusu besnot) SAD Bem. antibiotiká a stabiliLačné médium.
Očko\'acia látka načc n enalej farb~ je narlncná do plastiJ...o\ ~ c h toba lieJ... (bi istrm)
s \ }·stražn}m označením .. Pozor- vakcína proti besnote:· Bli!:>ter je obal en~ na\ nade" ou
hmotou. Ná\ nada je čiernohnedej farb). guľatého alebo hranatého l\ aru. pe\ nej
1-.onzistencic.

4.

~on troia účinn osti

orá lnej 'akcinácie- ,-ykon anie k ont ro ln ~· ch ' )šetrení:

•

u/í' melia porovn~·ch revíro\ podľa pok~· nov Š\ 'PS SR') konajú od~trel líšok. ktorť
sú určené na kontrolu účinnosti jarnej kamp:111e 2015 orálnej 'akcinácie líšok prllli
besnote: ne\) hnutné je doda( na laboratórne '~ ~etrenie najmenej l líšku 7 ka2.délw
poi'O\ neho zdru:lenia. do odstrelu nebudú za hrnuté jedince . mli eč n y m chrupom.
Dt' monitoringu budú 1aradené aj 'šctk~ ul o' ené psík) med' edi ko' ité.
•

tem1ín ukončenia kontrol~ účinno:.ti orálnej 'akcinácie proti besno ti!
Štátna vet('rin á rna a potravin o\'á sprán1 SR sa mostatn~· m pripi om.

urči

•

ulovenú líšku je potrebné zabaliť do d\och igclitO\'~ch nic:c. mcd1i ktor)mijc
sací materiál a d opra\'iť do _.8 hodín na Regionálnu veterinárnu
a potravinovú správu ,. Čadci. 1 áto dopra' í materiál na Štátn) 'ctcrinárn~ a
potrav ino' 5 ústa' Doln) Kubín.

•

pri manipulácii s ulo,enou líškou je potrebné dodržia, at' ?ásad) stano,cné pre
prácu s infekcn)111 materiálom. Používaľ ochranné rukavice. ktoré je potrebné
po použití zn i čiť spálením.

5. Ma nipulácia vakcin ačnými n;hnadami a bezp eč n ostné opatrenia - pre clO\ eka
je 'akcinačná návnada neškodná. Urč it é potenciálne nebezpečenstvo predstavuje iba
priamy kontakt očkovacej látky so sliznicou očí. úst. nosa a pod.
Je potrebné dodr.lať tieto bezpečnostné opatrenia:
a. pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruJ..y dôkladne um) t' 'odou a
myd lom. prípadne dezinfiko\'af ak)mkol'vek dostupn)m dezinfekcn~m
prípravkom.
b. ak sa očkovacia látka dostala do kontaktu so sliznicou úst. nosa. očí alebo
čerstv)·m poranením kože. je potrebné' yhl'adat' lekárske ošetrenie.
c. ' prípade nálezu vakcinačnej ná' nad) je potrebné sa v) \'aro' ať manipulácii s
ňou a ur~ ch Jene opustiť miesto nálezu z dô\ odu minimalizácie pacho\'ej stop).
ktorá b} mohla líšku odradit od príjmu 'akcinacnej návnad).
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