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CENTER EPIDEMIOLOGIJE

JESENSKA AKCIJA CEPLJENJA LISIC
Veterinarska uprava RS bo predvidoma 1. oktobra 2010 pričela z jesensko akcijo
cepljenja lisic proti steklini, ki jo opravlja predvsem zaradi varovanja ljudi pred to
izredno nevarno boleznijo.
Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2010. S položenimi vabami
nameravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih ter tako preprečiti
širjenje bolezni. Polaganje vab bodo na celotnem ozemlju Republike Slovenije
opravljali piloti domačih športnih društev z višine 300 m, z zato posebej prirejenimi
športnimi letali. Športna letala bodo med izvajanjem akcije letela z naslednjih letališč:
Portorož, Murska Sobota, Letališče Jožeta Pučnika in Novo mesto; po potrebi bo
vključeno tudi letališče v Slovenj Gradcu.
POMEMBNO
• Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke!
• Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in jo odnesite v
veterinarsko organizacijo, kjer ocenijo ali je poškodovana in jo varno odstranijo.
• Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in
umijte z milom. Ker se vsak stik kože ali sluznice z vsebino vabe obravnava kot ugriz
stekle živali, nemudoma obiščite najbližjo antirabično ambulanto! S sabo prinesite
tudi vabo, s katere vsebino ste prišli v stik.
• Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite najbližjo antirabično
ambulanto!
• Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!
• Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi!
Ker so vabe namenjene divjim živalim, PROSIMO LASTNIKE PSOV, DA VODIJO
SVOJE LJUBLJENČKE NA SPREHODE PRIVEZANE. Vaba je za pse neškodljiva in
se z njo po zaužitju zagotovi le imunizacija.
Več o sami akciji cepljenja lisic proti steklini in sami bolezni najdete na spletni strani
Veterinarske uprave RS www.vurs.gov.si.
ANTIRABIČNA AMBULANTA - telefon:
od 8:00 do 15:00 ure na številko 586 39 00
od 15:00 do 19:00 ure ob delavnikih na številko 041 591 256
od 8:00 do 12:00 ure ob sobotah, nedaljah in praznikih 041 591 256.
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