Γενικζσ οδθγίεσ προφφλαξθσ
ςχετικά με τα αντιλυςςικά εμβόλια- δολϊματα για τα άγρια ηϊα
Φκινόπωρο 2017
Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων διενεργεί από τισ 10/10/2017 εκςτρατεία από αζροσ
εμβολιαςμοφ κατά τθσ λφςςασ των άγριων ηϊων, με τθ ρίψθ δολωμάτων που περιζχουν εμβόλιο με ηωντανό
εξαςκενθμζνο ιό τθσ λφςςασ. Οι ρίψεισ εςτιάηονται ςε μθ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ
Θεςςαλονίκθσ, Χαλκιδικισ, Κιλκίσ, ερρϊν, Πζλλασ, Θμακίασ, Πιερίασ, Κοηάνθσ, Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ,
Ιωαννίνων, Λάριςασ, Σρικάλων, Καρδίτςασ, Άρτασ, Ροδόπθσ, Ξάνκθσ, Ζβρου (εκτόσ αμοκράκθσ), Καβάλασ (εκτόσ
Θάςου), Δράμασ, κακϊσ και περιοχζσ των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ, Πρζβεηασ και Ευρυτανίασ.
Παρόλα αυτά, άτομα ι κατοικίδια ηϊα μπορεί να ζρκουν ςε επαφι με τα δολϊματα αυτά ςτθ διάρκεια περιπάτων ι
άλλων δραςτθριοτιτων ςτθ φφςθ. Επίςθσ, υπάρχει περίπτωςθ εμβόλια να πζςουν, να παραςυρκοφν ι να
μεταφερκοφν από ηϊα ι λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν ςτα όρια κατοικθμζνων περιοχϊν.

Αν βρείτε εμβόλιο – δόλωμα κατά τθσ λφςςασ:
Αποφφγετε τθν επαφι με αυτό. Αν χρειαςτεί να το απομακρφνετε:

 Μθν το πιάςετε με γυμνά χζρια. Χρθςιμοποιιςτε πλαςτικά γάντια ι
πλαςτικι ςακοφλα και τοποκετιςτε το ςε κοντινι μθ πολυςφχναςτθ
περιοχι με ςχετικι βλάςτθςθ (π.χ. εντόσ κάμνων), ζτςι ϊςτε να μθν
μπορεί να ζρκει ςε επαφι με άνκρωπο.

 Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν τοπικι Κτθνιατρικι
Υπθρεςία ι το ΚΕΕΛΠΝΟ, για περαιτζρω οδθγίεσ.

Μετά από άμεςθ επαφι με εμβόλιο - δόλωμα:
 Κίνδυνοσ ζκκεςθσ ςτον ιό του εμβολίου για τον άνκρωπο υπάρχει
μόνο όταν το υγρό περιεχόμενο τθσ κάψουλασ ςτο εςωτερικό του
δολϊματοσ ζρκει ςε επαφι με ανοιχτζσ πλθγζσ, μθ επουλωμζνα
τραφματα ι βλεννογόνουσ (μάτια, ςτόμα).

 Πλφνετε με άφκονο νερό και ςαποφνι τθν περιοχι του δζρματοσ που
ιρκε ςε επαφι με το εμβόλιο–δόλωμα. Εναλλακτικά ι
ςυμπλθρωματικά, μπορείτε να εφαρμόςετε τοπικό αντιςθπτικό
διάλυμα (π.χ. αλκοολοφχα ι ιωδιοφχα αντιςθπτικά).

 Πλφνετε με άφκονο νερό τουσ βλεννογόνουσ (μάτια, ςτόμα) που
ιρκαν ςε επαφι με το εμβόλιο – δόλωμα.

 Αν είχατε άμεςθ επαφι με το περιεχόμενο τθσ κάψουλασ , αναηθτιςτε
ιατρικι βοικεια ςε Μονάδα Υγείασ. Αν είναι εφικτό, λαμβάνοντασ
επαρκι προςταςία των χεριϊν (π.χ. πλαςτικά γάντια / πλαςτικι
ςακοφλα), να πάρετε το εμβόλιο–δόλωμα μαηί ςασ τοποκετϊντασ το
με αςφάλεια ςε πλαςτικι ςακοφλα, για να το επιδείξετε ςτισ Ιατρικζσ
Υπθρεςίεσ.

 Αν το κατοικίδιό ςασ μεταφζρει ςτο ςτόμα του ι καταναλϊςει το εμβόλιο – δόλωμα που βρικε, δεν υπάρχει
κίνδυνοσ για τθν υγεία του: Οδθγίεσ Προφφλαξθσ από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ : www.keelpno.gr ι μπορείτε να καλζςετε ςτο 210-5212054, 24 ϊρεσ το 24ωρο
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