ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΤΕ
ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΓΥΡΟ

Eνημερωτικό video που περιγράφει αναλυτικά
τη διαδικασία συλλογής και συσκευασίας
του νεκρού ζώου έχει διανεμηθεί:
■ στις έδρες των κυνηγετικών
ομοσπονδιών και
■ στις κτηνιατρικές και δασικές
υπηρεσίες της περιοχής σας
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μπορείτε να αναζητήσετε:

■ στις έδρες των κυνηγετικών
ομοσπονδιών,

Λύσσα

■ στους κυνηγετικούς συλλόγους ή
■ Η λύσσα είναι θανατηφόρα νόσος
για τα ζώα και για τον άνθρωπο.
■ Εμβολιάστε τα κατοικίδιά σας
στον κτηνίατρο.
■ Μείνετε μακριά από άγρια ζώα και κατοικίδια
με ύποπτη ή επιθετική συμπεριφορά.
■ Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα
εμβόλια-δολώματα.
■ Σε περίπτωση επαφής σας με αυτά
επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
■ Ειδοποιείστε τις τοπικές κτηνιατρικές
ή δασικές αρχές αν βρείτε νεκρό
θηλαστικό ζώο.
■ Σε περίπτωση δαγκώματος ή γρατζουνιάς,
πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι και
επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

■ στις κτηνιατρικές και δασικές υπηρεσίες
της περιοχής σας.
Πληροφορίες:
1) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.)
www.minagric.gr (Πολίτης → Νοσήματα που
μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο → Λύσσα)
τηλ.: 210 2125725
2) Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας (E.Ο.Δ.Υ.)
www.keelpno.gr τηλ.: 210 5212054

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων

■

πρόληψη
■ προστασία
■ προφύλαξη

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων

Αγαπητέ κυνηγέ,
για να ελέγξουμε εάν υπάρχει
λύσσα στην Ελλάδα συλλέγουμε:

Συλλογή δειγμάτων
αλεπούδων για το πρόγραμμα
της λύσσας / eπιχορηγησεισ

Α. ΖΩΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ
ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΝΕΚΡΑ
για να ελέγξουμε
εάν ο ιός της
λύσσας στα ζώα
έχει καταπολεμηθεί
στην Ελλάδα και
για να προλάβουμε
ενδεχόμενη
μετάδοσή της στον
άνθρωπο.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ
ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΑΣ:
■ Eπισκεφθείτε έγκαιρα τον κτηνίατρό σας για
αντιλυσσικό εμβολιασμό.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ

Ποιοι συλλέγουν τα δείγματα;
Οι κυνηγοί, οι φύλακες θήρας, οι δασικοί
υπάλληλοι και τα μέλη περιβαλλοντικών
οργανώσεων.

Β. ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ
προκειμένου να ελεγχθεί
κατά πόσον έχουν
προστατευτεί έναντι του
ιού της λύσσας μέσω της
κατανάλωσης εμβολίουδολώματος.
Ποιοι συλλέγουν τα δείγματα;
■ Εκτός κυνηγετικής περιόδου, μέλη των
συνεργείων δίωξης που συστήνονται
από τις δασικές υπηρεσίες με συμμετοχή
φυλάκων θήρας και κυνηγών.
■ Εντός κυνηγετικής περιόδου, κυνηγοί και
φύλακες θήρας με άδεια κυνηγιού.

Kύριος φορέας του ιού της λύσσας
στην Ευρώπη είναι η
αλεπού, που μπορεί να
μολύνει άγρια ζώα και
κατοικίδια θηλαστικά, όπως
σκύλους και γάτες.
Κάθε άνοιξη και φθινόπωρο
πραγματοποιείται
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ. Τα εμβόλιαδολώματα διανέμονται με αεροσκάφη.
Περιέχουν στο εσωτερικό τους πλαστική
κάψουλα με εμβόλιο σε υγρή μορφή.

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ
ΕΜΒΟΛΙΟ-ΔΟΛΩΜΑ
ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΧΕΡΙΑ
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ-ΔΟΛΩΜΑ
■ Αν χρειαστεί να το πιάσετε χρησιμοποιείστε
γάντια ή πλαστική σακούλα.
■ Μεταφέρετέ το στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.

ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΝΗΓΕ ΚΑΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ,
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ
Συγκεκριμένα για την προσκόμηση
αλεπούδων στις κατά τόπους κτηνιατρικές
υπηρεσίες επιχορηγείσαι:
■ με το ποσό των 50 ΕΥΡΩ για κάθε αλεπού
που ανευρίσκεις νεκρή (όχι πτώμα σε
προχωρημένη σήψη, όχι πυροβολημένο ή
δηλητηριασμένο ζώο).
■ με το ποσό των 50 ΕΥΡΩ για κάθε αλεπού
που θανατώνεις, σε συνεννόηση με τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες, και μόνον στις
περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος
Εμβολιασμού της άγριας πανίδας για
τη λύσσα κατά το διάστημα μετά τους
εμβολιασμούς.

