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W nawi4zaniu do przckazywanych do Paistwa zawiadomiefi o stwierdzeniu kolcjnych

pr4rpadk6w wiciektizny 'r rnierzqt wolno 2yjqcych takich jak: lisy, jenot i samy, biorqc pod

uwagq nicpokoj4c4 sytuacjg cpizootyczn4 w zakresie w3cieklizny zwierzqt na terenie woj.

mazowieckiego uprzcjmie informuje, co nastgpujc.

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 14 Ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 r. o utrzymaniu czystoici i

porzqdku w gminach ( Dz. U. z 2021r., poz. 888 z p6Ln. zm.), zadaniem gminy jest zapobieganie

bezdomno6ci zwierz4r na zasadach okre5lonych w przepisach o ochronie zwterz4t oraz zgodnie z

art. 11 oruz 1l a ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwienqt (Dz. U.22020r., poz.638).

Art. 1l i I I a stanowi4, 2e zapewnienie opieki bezdomnym zwierzgtom oraz iclt wyiapywanie

naleLry do zadai wlasnych gminy, a Rada Gminy oke6la w drodze uchwaty program opieki nad

zwicrzqtami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomno$oi zwierz4t m. in. przez odlawianie

bezdomnych zwierzqt.

W zwi4zku ze stwierdzeniem przypadk6w w6cieklizny na terenie woj. mazowieckiego,

pragng przypomniei, 2e w6cieklizna jest niezmiemie ostr4 i prawie zawsze Smierteln4 chorob4

zakaimq, atakuj4c4 ofrodkowy uklad nerwowy ludzi oraz zwierz4t stalocieplnych. Wirus

w3cieklizny jest odpomy na gnicic, tzn. w rozkladaj4cych sig zwiokach mo2e prze2ywat nawet

kilka tygodni. WraZliwy jest tei na dzialanic wigkszo$ci 6rodk6w dezynfekuj4cych. Do zaku2enia

w6cieklizn4 dochodzi na o96l wskutek pogryzienia przez chore zwierzg. Zaka2enie mo2liwe jest

popnez kontakt ze Slinq chorego lub zaka2onego rwterzgcra. Jest to choroba zakahna podlegaj1ca

obowiazkowi zw alczania.
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Maj4c na uwadze wystgpowanie na terenie wojew6dztwa mazowieckiego potwierdzonych

przypadk6w wScieklizny. kt6rej rezerwuarem se m. in. zwierzgLa bezdomne oraz opierajqc sig na

przytoczonych wy2ej przepisach prawa, zwracam siq z uprzejm4 proib4 o zwr6cenie szczeg6lnej

uwagi na przypadki wystgpowania bezdomnych zwierzqt na terenie gminy oraz wzmo2enie

efektywnoici dziatafi maj4cych na celu ograniczenie populacji zwierz4tbezdomnych, a tym samych

nnniejszenie ryzyka potencjalnego przenoszenia sig wirusa w6cieklizny.

JednoczeSnie maj4c na uwadze powy2sze, zachgcam do wzigcia u&ialu oraz propagowania

prowadzonej przez Inspekcjg Weterynaryjn4 wojew6dztwa mazowieckiego akcli ,,Zaszczep pupila

to tylko chwila". W zalqczentt do pisma poz.utalam sobie przesla6 Paistwu plakat akcji, oraz

informujg i2 plakaty w wersji papierowej s4 dostgpne w ka2dym powiatowym inspcktoracie

weterynarii na terenie Mazowsza. Wszelkie informacje w zakresie wdcieklizny zwierz4t s4 dostgpne

na stronie intemetowej WIW Siedlcc wiw.mazowsze.pl oraz na profilu Facebook

WeterynariaSiedlce.
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