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Θζμα : Πρόγραμμα εμβολιαςμοφ κόκκινων αλεποφδων κατά τησ λφςςασ - Μζτρα
διαχείριςησ δολωμάτων/εμβολίων

Όπωσ ιδθ ζχετε ενθμερωκεί με προθγοφμενο ζγγραφό μασ, ςτισ 11 Οκτωβρίου ξεκίνθςε το
πρόγραμμα εναζριασ διανομισ εμβολίων/δολωμάτων για τον εμβολιαςμό των κόκκινων
αλεποφδων κατά τθσ λφςςασ ςε 24 Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ χϊρασ.
Παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τα μζλθ ςασ ςχετικά με τα ακόλουκα:
Tα εμβόλια/δολϊματα που χρθςιμοποιοφνται περιζχουν ηωντανό ελαττωμζνθσ λοιμογόνου
δφναμθσ ιό και επομζνωσ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να αποφεφγεται θ επαφι των εμβολίων αυτϊν
ειδικότερα με γυμνά χζρια.
ε περίπτωςθ που κάποιοσ κυνθγόσ βρεί ζνα τζτοιο εμβόλιο/δόλωμα, δεν κα πρζπει να το
ακουμπιςει ι να το πατιςει, ενϊ αν χρειαςκεί να το πιάςει πχ για να το απομακρφνει ςε
κάποιο πιο δφςβατο μζροσ, κα πρζπει να τα κάνει φορϊντασ γάντια μιασ χριςθσ ι
πιάνοντασ το δόλωμα με μια πλαςτικι ςακοφλα.
Εάν κάποιο από τα ςκυλιά των κυνθγϊν ζχει προςλάβει το δόλωμα ςτο ςτόμα του, ο
κυνθγόσ δεν κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να προςπακιςει να το απομακρφνει. Επίςθσ
εφόςον υπάρχει θ παραμικρι υποψία ότι το ςκυλί κάποιου κυνθγοφ προςζλαβε το εμβόλιο
δόλωμα τότε κα πρζπει αφοφ το ηϊο καταπιεί ι αφιςει το δόλωμα, να προςπακιςει
φορϊντασ γάντια να πλφνει τθν εξωτερικι επιφάνεια του ςτόματοσ με νερό και ςαποφνι

και επίςθσ να αποφφγει τθν επαφι με γυμνά χζρια με το ςάλιο του ηϊου ι ςθμεία που
ενδζχεται το ηϊο να ζχει γλείψει (τρίχωμα, περιοχζσ γφρω από το ςτόμα κλπ).
Ο ιόσ μζςα ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα του ηϊου του ηϊου παραμζνει ανκεκτικόσ για μικρό
ςχετικά χρονικό διάςτθμα (μζχρι κάποιεσ ϊρεσ), ωςτόςο προκειμζνου να προλθφκεί και να
αποφευχκεί θ χειρότερθ περίπτωςθ, καλό κα είναι να μθν ζρχεται ςε επαφι με γυμνά
χζρια ο κυνθγόσ, τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του και γενικότερα άλλα άτομα με το ηϊο που
ζχει πικανϊσ προςλάβει το δόλωμα για τουλάχιςτον μια θμζρα κατόπιν τθσ πικανισ
πρόςλθψθσ του δολϊματοσ.
Γενικότερα, θ Κυνθγετικι υνομοςπονδία Ελλάδασ κα πρζπει να τονίςει ςτα μζλθ τθσ να
είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί κατά τισ εξόδουσ τουσ ςε περιοχζσ ρίψθσ δολωμάτων και για
όλο το διάςτθμα από τθν ζναρξθ των ρίψεων μζχρι και ζνα μινα μετά το πζρασ αυτϊν,
δθλαδι περίπου μζχρι και το Δεκζμβριο. Πρόταςθ τθσ Τπθρεςίασ μασ είναι το διάςτθμα
αυτό ι όςο το δυνατό περιςςότερεσ θμζρεσ (μια εβδομάδα τουλάχιςτον), να περιοριςτοφν
ι και να μθν διενεργοφνται ζξοδοι για κυνιγι ςε περιοχζσ ρίψθσ εμβολίων για να
περιοριςτεί ο κίνδυνοσ επαφισ με τα δολϊματα.
το ςυνθμμζνο παράρτθμα ςασ παρακζτουμε φωτογραφία του εμβολίου-δολϊματοσ για
ενθμζρωςθ των μελϊν ςασ.
ε περίπτωςθ επαφισ με το εμβόλιο-δόλωμα κα πρζπει να υπάρχει άμεςθ μετάβαςθ ςε
μονάδα Τγείασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον άνκρωπο, πλθροφορίεσ είναι
αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr).
Παρακαλοφμε τζλοσ ξανά κάποιο από τα μζλθ τθσ Ομοςπονδίασ να περάςει από τθν
Τπθρεςία μασ (Καπνοκοπτθρίου 6, Ακινα) προκειμζνου να παραλάβει κάποιον αρικμό
αφιςϊν για τθν ενθμζρωςθ των κυνθγϊν. Σα φυλλάδια και αφίςεσ για τθν ενθμζρωςθ του
κοινοφ για τθ λφςςα είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου (www.minagric.gr ,
Πολίτθσ, Νοςιματα που μεταδίδονται από τα ηϊα ςτον άνκρωπο, Λφςςα).
Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το πρόγραμμα το πτιςεων και των ρίψεν
δολωμάτων υπάρχει ενθμζρωςθ τθν προθγοφμενθ θμζρα όλων των αρμόδιων
κτθνιατρικϊν αρχϊν και μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα αρμόδια Σμιματα Κτθνιατρικισ των
Περιοχϊν Εφαρμογισ του Προγράμματοσ εμβολιαςμοφ για τθν δικι ςασ ενθμζρωςθ.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΠΤΡΙΔΩΝ ΝΣΟΤΝΣΟΤΝΑΚΗ

Πίνακασ Διανομήσ

Περιφζρειεσ , Δ/νςεισ Κτηνιατρικήσ
Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ
Κεντρικισ Μακεδονίασ
Ηπείρου
Θεςςαλίασ
Ηπείρου
Δυτικισ Ελλάδασ
τερεάσ Ελλάδασ

Περιφερειακζσ Ενότητεσ
Τμήματα Κτηνιατρικήσ

Θεςπρωτίασ
Ιωαννίνων
Γρεβενϊν
Καςτοριάσ
Κοηάνθσ
Φλϊρινασ
Ημακίασ
Πιερίασ
Θεςςαλονίκθσ
Χαλκιδικισ
Κιλκίσ
Πζλλασ
ερρϊν

Πρεβζηθσ
Άρτασ
Λάριςασ
Σρικάλων
Καρδίτςασ
Δράμασ
Καβάλασ
Ευρυτανίασ
Φκιϊτιδασ
Μαγνθςίασ
Αιτωλοακαρνανίασ
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