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În perioada 09-14.1020)7 la nive
ĺul judeţului Cluj se va dcmara acţiu
nea de vaccinare antirnbică Ia vulp
2017) prin distribuţia aeriană (in cazu
i (campania II
l in care condiţiile meteo vor fi favo
rabile) şi distribuţia manuală 14-1
unde distribuţia aeriană nu este
5.10.2017 (acolo
posibilă) de momeli vaccinale antirabice
(contra turbării).
Acţiunea se inscrie in stratcgia de
prevenire, supraveghere, control şi erad
icare a turbărü (rabiei) pe teritoriul
aprobată prin H.G. nr 55/2008 şi
beneűciază de sprijinul financiar
Roinâniei
din partca Uniunii Europene (Deeiziei
SANTENP/2015/RO/S12.700815) şi
Comisiei nr.
Nota de serviçiu nr. 6669/10.04.2017,
Ordinul p A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016,
Â.N.S.V.S.A. nr. 21/14.07.2017.
Ordinul p
în perioada premergăware demarărü
acţiu
nii
de
vacc
inare
se vor distribui ĺa nivelu) judeţu!ui
informative şi instrucţiuni care vizea
Cluj, materiale
ză populaţia şi crescătorii de animaLe
din zonele în care se va face distribuţi
manuală a momelilor vaccinale antirabice
a aeriană si
.
Posterele vor fi amplasate in fiecare
sat, cătun de pe raza cornunei la nivelu]
colectare lapte,posturi de poliţie şi
primăriilor, şcoli, biserici, magazine, centr
în alte locuri publice cu cât mai bună
e
vizibilitate şi fumizează următoarele
catre distribuitorul de momeli vaccinale
informaţii (de
):
Rabia este o boală incurabilă la om şi
anirnale.
Rczervoml principaĺ de virus estc repre
zentat de vulpi.
Metoda cea mai eficientă dc prevenire
a acestei boli este vaccinarea antir
carnasieretor domestice câini, pisic
abică a vulpilor şi a tuturor
i).
(
Timp de 14 zile de la momentul decla
aşării campaniei de vaccinare p)iin
este pcrmisă doar dac& sunt conduşi
barea in snaţiile gubtice a câinilor
şi au botniţă.
în zonele timitrofe localităţilor mom
etiţe vor fi distribuite inanual iar in
momclile vor fi distribuite aerian( aviaţ
zone)e din afara localitäţilor
ia utilitară).
Pe teritoriilc supuse vaccinării, câinii care
insoţesc tunnele vor fi Legaţi, timp de
14 zile.
Persoancle care găsesc animale moa
rte pe Ieritoriile supuse vaccinării, sunt
anunţe imcdiat cel mai apropiat cabin
oblig
ate să Ie )ase neatinse şi sä
et medical veterinar, administraţia publ
ică loca]ă (primăria) sau unitatea de vană
in scopul prelevării cadavrelor şi cfect
toare,
uării de analize de laborator.
Momeala vaccinală nu este periculoa
să pentru oameni, insă trebuie evitat contactul
cu vaccinul.
Daca se intră accidental in contact cu
vaccinul mâinile trebuie bine spMate cu
clătire cu apă din abundenţă.
apă şi săpun urmată de o
Dacă un copil a muşcat accidental dintr
-o momeală trebuie contactat pentru cvita
de famiłie sau Dirceţia de Sănătate Publ
rea oricărui pericol, medicul
ieă Cĺuj.
Nu există riscul ea vaccinul să roducă boal
a ia om sau anima)e, chiar dacă este ingh
iţită accidental (de om).
Momelile vaccinate trebuie lăsate in spaţi
ile undc au fost găsite.
Dacă sunt gasite inomeli vaccinale de catre
cetatcni, într-o zonă în care sunt eopi sau
protejându-si mâna, cu ajutorul unei
i
animale de companie,
pungi de plastic, se pot lua tnomelile şi se plase
aza intr-o zonă impădurită.
In contextul celor prez'
[ua toate măsurile, pentru ca acţiunea de
vaccinare aI vulpilor prin distribuţie
aeriană şi manuală de morne
să aibă eficienţa scontatä şi evitarea oricărui
pericoL
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