INFORMACE
KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO ZLÍNSKÝ KRAJ

OČKOVÁNÍ LIŠEK PROTI VZTEKLINĚ POMOCÍ NÁVNAD,
KTERÉ OBSAHUJÍ OČKOVACÍ LÁTKU

1. Liška je v našich podmínkách hlavním rezervoárem a vektorem vztekliny, proto se
protinákazová opatření soustřeďují na tento živočišný druh.

2. Ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla vyvinuta a odzkoušena
orální vakcinace lišek pomocí vakcinačních návnad.

3. Očkovací látka obsahuje živý atenuovaný vakcinační virus SAD-B 19 umístěný
v množství 1,8ml v plastikoaluminiových kapslích hermeticky uzavřených. Kapsle jsou
opatřeny nápisem TOLLWUT VAKZINE, RAGE VACCIN, RABIES VACCINE. Jsou
obaleny směsí rybí moučky a tuku, mají kulatý tvar, hnědozelenou barvu a silně zapáchají
rybinou.
4. Vakcinační virus pro zvířata i pro člověka lze považovat za apatogenní. Nelze však 100%
vyloučit určité riziko při kontaktu vakcinačního viru se sliznicí (vetření rukou do oka, úst
apod.). Proto WHO doporučuje tato bezpečnostní opatření:
a) Při kontaktu rukou s vakcinační látkou mýt ruce důkladně mýdlem, případně
dezinfikovat jakýmkoliv dostupným dezinfekčním prostředkem. Jinak nehrozí žádné
nebezpečí a není nutné žádné další opatření.
b) Jestliže se vakcinační látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo čerstvým poraněním,
doporučuje se odeslání dotyčné osoby do antirabického centra a provést vakcinace.
c) Po pokousání zvířetem ve vakcinační oblasti zůstávají indikace pro vakcinaci lidí
normálně v platnosti.

5. V ošetřené oblasti jsou vyvěšeny varovné plakáty s nápisem
provádí očkování lišek!“.

„Pozor-území, kde se

6. V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany člověka a zejména dětí, je třeba dodržet
základní opatření:
- nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi,
- nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy,
- v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady,
vyhledejte lékaře,
- poučte své děti!
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Orální vakcinace lišek proti vzteklině a vyšetřování lišek na vzteklinu
1) 28. února 2009 se ukončuje předávání ulovených lišek, které jsou vyšetřovány na
vzteklinu a kontrolu orální vakcinace z podzimní kampaně roku 2008.
2) V době od 8. dubna do 17. dubna 2009 proběhne orální vakcinace lišek proti
vzteklině na území okresu Vsetín pomocí vakcíny vyložené do volné přírody. Kladení vakcíny
bude provedeno letecky ze základny Mošnov.
Myslivecké hospodáře žádáme, aby s městskými a obecními úřady informovali
v obcích a městech způsobem obvyklým občany o této akci. Jak se mají chovat při
případném nálezu návnady (pouzdra s vakcínou). Po dobu vakcinace je třeba zabránit
volnému pobíhání psů a koček (omezení pohybu a vycházky se psy do přírody).
3) Je nezbytné, aby od 10. května do 10. června 2009 byly ze všech honiteb
předávány všechny ulovené lišky k laboratornímu vyšetření pro vyšetření vztekliny a
kontrolu orální vakcinace (společně s vyplněným formulářem „Údaje o ulovené
anebo nalezené lišce z okresu Vsetín pro vyšetření vztekliny“). Vyšetřování má velký
význam (zejména v pohraničních oblastech se Slovenskem) pro Českou republiku, aby mohla
nadále úředně garantovat, že se vzteklina na jejím území již nevyskytuje.
Sběr lišek je organizován přes asanační ústav REC Makovice;
telefon: 556 736 581–3.
Lovec obdrží za každou odevzdanou dospělou lišku, která bude vyšetřena na
vzteklinu, zástřelné–vzorkovné 380,- Kč na základě oznámení (telefonicky, písemně
nebo osobně) jména, adresy a rodného čísla na Krajskou veterinární správu pro Zlínský
kraj, Inspektorát Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, telefon : 571 412 033. Výsledek
vyšetření na vzteklinu obdrží Inspektorát Vsetín přímo ze Státního veterinárního ústavu
Olomouc, kam budou vzorky lišek z asanačního ústavu zaslány.
MVDr. Milan Polášek v.r.
vedoucí oddělení
ochrany zdraví zvířat
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