orálna valĺcinácĺa líšokprotĺ besnote jarná kamp aň

zozl-

inforrĺácĺa

Štátlra vo[ĺ:ľinárna a potraviliová správa Slovenske-) republiky orgalrizuje
štyľicJsiatulľetiu, sezÓllĺlrt
kanrpaň oráInej vakciirác]o voľne ŽijÚcich líšokproti besnoto spôsobom,
ktorý zoclpovęcĺá kľitériálr] Wl_lO
/svctová zd ľovotnĺcka orgarr)zńcia/.
Program stanovuje cĺcl'opätovneclosiahnLrť štatútSlovenskej repLlbliky
ako krajĺny bcz výskytLr be5noty.r týlx
lninimalizovať výdavky štátrlelro rozpočtu, ktoró sti vynakladané
na prevcnciu a tlmenie ł:esnclty V ľt]Żo|tc
pôdohospodáľstva a zdľavottlíctva.

ĺfľálna vakcĺn;icia ĺíŠok

pľoti besľlote sa uskutočníletecky v dňoch 06. 04' 2021 1{},
04' 202.l. /posLlll
jc nložný plodl'a vývoja počasial, Vakciliačná návnada
bude letecky pokladalrá z výšky 50 ľĺlt:tľovrlacl teľtll.lĺ)ttl
pri rýchĺosti 150 klll/ hod. s hustotlru pol<ladania 26 val<cillačných
dávok na ]. km,r. Pri lctcckoln poklacJaní sa
vynechajú Úzenia s ľlaclĺnorsl<ou výškclu nad ].200 nle|rov, vodné plochy,
cČstnó kolnunil<iicie,
a 1:ilsma ochrarly pľírocly, kcle nie jo možné |ietať v požaclovanej
výśke.

rnC5til, o5ar]y

Vakcillačná

návnaclil obsahuje modiĺĺkovanývakcinačný kmcň besnoty ponlnože lrý v
bunkových
kLrltúrach, antibiotil<á a.stabilizačnémédium. Zmes jc llaplnená
do plastikových tobolle.k /blistľov/, kl'oľti sÚ

obaletre návnacĺovou hmotoLl. Návnacla
l<o n

zisteľlcie.

je

čierrrohnedej farby, guI'łtcĺho alebo hranatťlho tvartl, pevlrt:j

|'ri 1rożitínávnar1y lĹškou sa tobolka s vakcínou perfoľuje a vakcína
prĺclc clĺl kontaktr"l so sĺizn corr clLrtĺny ústncj.
Cc.-stou lymfatickclho systénlu sa vyvolá inlunogénny efĺll<t.

Pľe človc:ka je vakcinačná návnacja pri bežrlonl zaoľrchácizanĹ rleškociná.
Určit(i ľ]ŕrbezpeĆĺ:nstvcl
pľedstavLlje iba pľiarny kolrtakt vakcinačnej látky so sliznicou
oči, úst, nosa a pod..
Pľe:to prosÍnre občanov, lrlavnc cleti, aby sa vakcinačných
návnad nc'dotýkali, nezbieralĺ ĺch v čase va|<cilrácirl
a ľlevodili do losa psorl, V pľípacle krrntaktu očkovacoj látky
so slizllicol-l, alebo čeľstvýmpoľatrením je pĺ:l"rĺ:lrnó
vyhl'adať lekárske ošetľenic.Prĺ kontakte rúk s ĺlčkovacou
látkou je potrebne ruky dôk|aclne Llmyť nlyc1loni,
prípa d nc cl ezi n f i l<ovať dostu prlým d ezinfekčrrým prostriedkom,
Po ttkoĺrčeníorálnej vakcinácic líšoksa v teľmíne,ktorý
stanovĺ Švps sR vyl<oná kontrola účinnostioľálncj
vakcinácie' Užívateliapol'ovných revíľov (okľesy Poprad, l(ežnrilrok
a Lc:voča), pocll'a pĺ.ll.lynov liegionárlĺlĺ:1
veteriľláĺl-lej a potlavinovoj správy v Popracia vykonajú odstľel ĺĺšol<
uľčenýchna kontrolu účinnosti 1aľnt:1
kanrpanc 2020 orálnej vakcinácie líšokpľoli be5note. Do ocistrelu
je,dince
nebuĺJrj
zahrrruté
s lrrlit-Čnyľn
clrľupoĺn' Do nrolritoringu buclú zaľacĺenó aj všetky psĺky meclved]kovitó
ako aj všetl<y doľtácĺ:, lrospocJárskc
a vol'ne Žijúcc tr:plokrvné z.vicľatá podozrivé z besnoty.
Poučenie o choľobel
ĺ3eslrota je akútntl vír'usovó ochorclric zvieľat pľenosnó aj
na človeka.

PostihLlje pľc'dovśetkýnl centľálny neľvový systém, v dôsleclktl
čoho sa pozorujú zn.leny správania sa, zvýiena
/ochľnutie/' Besnotä sa obvčajne l<ončĺLihynom zvieraťa.
Z epii'ootologického hl'aĺjiska
/pocjl'a pranleria llákazy/ s.r rozlišujc:
cJrnž-djvosť,paľézy a paralýzy

a)
b)
c}

sídlisková /uľbiillna/ besnota, kclĺ'.: pľameňom nákazy sú clomáce
mästrŽľavcc /psy, ľnačky/
besnota vol'ne žijúcichzvicrat /sylvaticlĺá - lesná/, kde prameňonr
nákazy sLi rôztle dl.uhy volhc zijúcich
mäsožravcov lprípacl ne nĆtol ierov/
tzv. zmiešaníl foľlna besnoLy.

V sťlčasnostiv euľópskych podmicnkach rozhoclujLici význam
v ekológii Rabicsvíł.usr-l
lpôvodca besnoty/ a v epizootológii bosnoty rezervoáľový drLlłl rlá lĺškaobyČajná
/Vr"rlpes-i,.ulpesl.

Regionálna Veterinárna a potravinová správa Popracl

