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Grzegorz Pióro 
Starosta 
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Nasz znak: WIW-Ch Z.913.6.4 2.2020 

Dot. spra wy nr: pis mo z dnia: 
 
 

Stosownie do § 10  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa   i Rozwoju   Wsi  z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania  ochronnych  szczepień  lisów  wolno 
żyjących przeciwko wściekliź nie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) - Małopolski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: 

od 24 września do 3 października 2020 r. 
na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów 
wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

Akcja będzie  kontynuacją  szczepienia  z lat ubiegłych i wykonana poprzez 
rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. 

W okresie wykonywania szczepień zaleca się: 
1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czas ie spacerów psy prowadzić na 

smyczy i w kagańcu, 
2) kontakt zwierząt  domowych  ze  szczepionką  zgłosić do  najbliższego lekarza 

weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwa cji, 
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdu jąca 

się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dos ta ć się do organizmu 
poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. 
W razie kontaktu ze szczepionką na tychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub 
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Proszowicach. 

W celu skutecznego i bezpiecznego  przeprowadzenia szczepienia uprzejmie proszę 
o powiadomienie mieszkańców powiatu o terminie zrzutu i powyższych zalece niach . 

 
Małopolski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
Agnies zka Sz ew cz yk-Ku ta 

/ podpi san o elek tron icznie / 
 y    

Wojewódzki Inspektorat We t e ryn a r ii w Kr a k ow i e 
ul. B ro dowi c za  13 , 30 -9 65 K r a k ó w 69,  tel.:  (1 2 ) 2 9 3- 1 0-0 0 ,  fax: (12) 2 9 3- 10 -9 0 e 
-m ai l: wiw@wiw . kr a kow.p l. www.wiw.kr ak ow.pl 

http://www.wiw.krak/

	Szanowny Pan Grzegorz Pióro Starosta

