
Va aducem la cunostinta ca in
Campania ll de vaccinare antirab

ln acest sens va facem cunoscute

Rabia este o boala incura
Rezervoru I principalde viru
Motoda cea mai eficienta
vulpilor contra rabiei.
Campania ll de vaccinare a

Toti cainii vor fi legati, sa

declansarii campaniei de va

Plimbarea in spatii publice
Pe teritoriul su pus vaccinari
74 zile.
Persoanele care gasesc ani
obligate sa le lase neatinse
veterinar, administratia pub
preleva rii cadavrelor.
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Ce este vaccinul si cum fun
Vaccinul este sigilat intr-u n

spa rga cand animalul musca

Odata invelisul spart, doza
animalului.
Momeala sau vaccinul pot fi
Nu, insa trebuie evitat
aveti contact cu vaccinu l,

sapun, clatiti cu apa din abu
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o Ce se intampla daca copilul
r Momeala nu este pericul

momeala, contactati pe ntru
sau DSP teritoria la.

r Cum trebuie procedat daca

UNT

t2.70.20 77 -25,L0.2077 se va desfasura
de toamna a vulpilor.

I

este reprezentat de vulpi.
e profilaxie in aceasta boala este vaccinarea

rabica

tinuti
se desfasoara in luna octombrie

inchisi, timp de 14 zile de la anuntul
na re.

permisa numai in lesa si cu botnita.
este INTERZIS PASUNATUL animalelor timp de

ale moarte pe teritoriul supus vaccinarii, sunt
i SA ANUNTE IMEDIAT cel mai apropiat medic
ica locala sau unitatea de vanatoare, in scopul

?

nvelis dur (blister) conceput astfel incat sa se
in momeala.

munizanta de vaccine este eliberata in glura

periculoase pentru oameni?
lcu vaccinul. Daca se intampla accidentarl
lati zona care a venit in contact cu apa

sa

si
enta.

ananca o momeala?

, DAR, in cazul in care un copil a muscat din
evitarea oricarui pericol, medical de familie

m o momeala in apropierea casei?
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Daca gasiti momeala intr
companie, protejati-va ma

momeala si plasati-o intr-o
ambalaj (invelis) este
manusi plasati

veterinar din cea

respectiva.
Ce se poate intampla, daca
cu vaccin?

Nu riscati sa fiti muscati de

de acestea !

ATENTIE!

Lasati momelile in spatiile

Poate sa apara voma, sau d
si nu din cauza vaccinului.

zona in care sunt copii sau animaler de

ile, cu ajutorul unei pungi de plastic, luati
ona impadurita. Daca gasiti o momeala al r:arei

spart sau distrus, cu mainile protejate de
la -o punga de plastic si anuntati medicul

mat a ropiata localitate pentru a ridica monreala

pisica sau cainele mananca mai multe momeli

areea din cauza invelisului din ca rnea de preste

momeala gasitanimale de companie luandu-le

au fost distribuite.
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