
Kffi UrugWA W
MA{,OFOLSKTEGC}

WO.YEWO DZ KIE GO LtrKAR.ZA trryETE RYNAR.[{
W I(RAKOW{E

)Ialopolski Wojew6dzki Lekarz Weterynarii zarviadamia, ze na terenie lvojewridzfi+,a malopolskiego
*' dniach

Szczepienie lisdw bgclzie wykonane za pomoc4 przynpt zawie;:aj4cych szczepionliq eloeestn4, l*|ra
zostanie zrzucona w n'ytej lvyrnienionyrn okresie z samolot6\y oraz \Tyloi0na rpcznie.

Frzyngta jest mieszaniu4 m4czki r;'bnej, oleju kokoso]yego, p:rrafiny i tetracykliny n, Xrolorze
szarozielonyrn. lV jej rvngtrzu umieszczona jest piastil<owa l<apsulka zawieraj4ca wir.us szczepionlror:,o,,
z opisem zawartoSci.

okreSie konywania szczeniefr zaneca sie:

i) nic lYypuszcza(. bez opiel<i ps6R' i liof6rv, a w cz;rsie spacerdlv 1lsy pr'orrncizid na sml,czy
i rv kagafcu;
Itontakf zn'ierz4t domox'ych ze szczeltionlr4 nale*y zgiosid do najblizsscgo lehaa.za lvcferv-nie:.ii,
ry celu poddania zn ierzgcia obserrvacji;
nie dotyl<ai, nie poclnosid, a fyin barelziej nic r:oztam.v-wai przynpty, gdyz znajclu,|4ca slp wcwn4trz
szczepionka ,iest 'w stanie plynnym i mote dostai sig tio organizrau poq)y,ze,t skaleczenia na rgkach,
spoj6wl<p oka iub biong r{luzo.w4 jamy ustncj i nosa.
W razie kontaktu ze szczepionk4 natychrniast zglosid sip do najtrli2saego le\<arza lub tlo Forvir:towej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

W celtl sl<utecznego i bezpiecznego przeprowarlzenia szczepiefi, proszp 'lvszrystl<ich mieszlinl'lc6.n,
n'ojew6dzt$'a o dostosowanie sig do obowirlzuj4cych'n' tym zalcresie przepis6*' i znlecefi.
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WOJEWODZKI INSPEKTORAT WETEI{YNAITII
POWIATOWN INSPRKTORATY

!Y KRAKOVVIE - tel": (12) 29310 00
IVOTRR.YNARII:

w llochni
n, Brzesku
w Chrzanowie
w D4browie Tarnorvskiej
w Gorlicach
lr., Krakowie
w Limanorvej
'w Miechorvie
N'l\{y6lenicach

tel.: (14) 612-34-13
tel.: (L4) 563-47-50
tet.: (32) 212-12-96
tel.: (14) 642-43-15
tel.: (18) 352-67-02
tel.: (12) 41t-25-69
tel,: (18) 337-1,7-51
tel.: (41) 383-18-29
tel.: (12) 272-08-Lg

w l{owym S4czu
rv l{owyrn Targur
,ry Olkuszu
rv Ofwigcimiu
rv Ilroszowicach
try Tarno*.ie
lv !Vadorvicacla
w lVieliczce

- fet,: (18) 4,41-24-81
- tel.: (1E) 266-23-61
- tel.: (32) 643-04-55
- tel.: (33) 843-29-9s
- fel.: (1?) 386-17-75
- tel.: (14) 528-60-90
- tei,: (33) 823-34-22
- tel": (tr2) 278-31-12

n4A{.,OPOLSIKI
W O JEW O D ZT<7 I,EKAF{.Z W E TE R.YNA}TX I

,.\GllilE,szl(A szilt w t:T,\'tii - I( {_l r A


