
A doua etapa de vaccinare a vulpilor
A doua etapa de vaccinare a vulpilor se realizeaza in perioada 23-26 noiembrie, cand vor fi distribuite
momeli vaccinale din avion (judetul Sibiu este arondat la Aerodromul Deva), respectandu-se regimul
meteorologic, densitatea de distribuire si rutele de zbor stabilite de catre specialisti si prin amplasarea
manuala, incepand tot cu data de 23 noiembrie, a 1.800 momeli cu vaccin, la vizuini, sau alte locasuri
populate cu vulpi. Aceasta etapa face parte din programul de prevenire si combatere a rabiei. Actiunile
sunt coordonate de personalul de specialitate din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta
Animalelor Sibiu in colaborare cu A.J.V.P.S. Directia Silvica Judeteana, responsabilii Fondurilor de
vanatoare private, Directia de Sanatate Publica si proprietarii de animale. in paralel, vaccinarea cainilor si
pisicilor cu stapan cunoscut, existenti pe raza judetului, se desfasoara in perioada 1 noiembrie - 31
decembrie si cuprinde un numar de 42.410 caini si 9.340 pisici, fiind asigurat vaccinul si alte materiale
sanitare necesare.
  
  Tot in aceasta perioada, D.S.V.S.A. Sibiu distribuie prin autoritatile locale 2.960 afise de atentionare si
informare si 200 materiale de informare cronologica, ca populatia judetului sa cunoasca programul si
zona de vaccinare, si responsabilitatile ce ii revin in prevenirea si combaterea rabiei.
  
  
  
  Ce trebuie sa stie sibienii
  
  
  
  in cadrul campaniei este interzisa distribuirea vaccinului pe teritorii locuite, in apa, pe drumuri publice
sau in apropierea spatiilor locuite din cadrul zonelor vizate. Daca se gasesc momeli intr-o zona in care
sunt copii sau animale de companie, se protejeaza mainile cu ajutorul manusilor si cu ajutorul unei pungi
de plastic, se iau momelile si se plaseaza intr-o zona impadurita.
  
  Daca se gasesc momeli al caror invelis este desfacut, spart sau distrus, cu mainile protejate de manusi se
pun momelile intr-o punga de plastic si se anunta medicul veterinar din cea mai apropiata localitate pentru
a gestiona in continuare. Se recomanda solicitarea medicului veterinar, pentru a informa sau pentru a se
actiona corect in cazul unor neclaritati sau situatii deosebite.
  
  "Prin realizarea acestei actiuni de vaccinare, se asigura o protectie corespunzatoare la speciile receptive
din mediul silvatic si implicit la speciile domestice, care sa permita diminuarea la maxim a incidentei
acestei boli, avand experienta anterioara, cand prin imunizarea anuala a cca 49.000 de caini si pisici si
distribuirea in anul 2009 a 3.100 de momeli vaccinale in zona silvatica, numarul de cazuri de rabie a
scazut de la 89 (din care 69 de vulpi)in anul 2008, la 18 cazuri (15 vulpi si 3 caini) in anul 2011", sustine
Ioan Pentea, din partea DSVSA Sibiu. (C. P.)
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