Θα πρέπει να ρωτήσουμε τους μεγάλους πώς να προστατευτούμε από τη λύσσα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΣΑ;

Η λύσσα είναι μία πολύ επικίνδυνη ασθένεια των
ζώων και των ανθρώπων. Για να προστατεύσουμε
τα ζώα μας από τη λύσσα, πρέπει να τα
πηγαίνουμε στον κτηνίατρο και να τα
εμβολιάζουμε κατά της λύσσας.

ΕΜΒΟΛΙΟ ΛΥΣΣΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ

Τα άγρια ζώα εμβολιάζονται τρώγοντας έναν καφέ κύβο με μυρωδιά
ψαριού, όπως φαίνεται στην εικόνα. Οι κύβοι εμβόλια θα πέσουν
από ειδικά αεροσκάφη στο έδαφος. Αυτό θα γίνεται δύο φορές το
χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο). Αν βρεις κάποιον τέτοιο κύβο στο
χώρο που παίζεις, περπατάς ή αθλείσαι είναι πολύ σημαντικό να
μην τον ακουμπήσεις.
Ενημέρωσε αμέσως κάποιον μεγάλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΑΚΟΥΜΠΑΣ!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ

Αν δεις έναν αδέσποτο σκύλο, γάτα, ή κάποιο άγριο ζώο
(π.χ.αλεπού) μην το κυνηγήσεις ή μην του επιτεθείς. Να είσαι
προσεκτικός με τα κατοικίδια ζώα και να μην ακουμπάς άγρια
ζώα.
Αν βρεις κάποιο νεκρό ζώο ενημέρωσε αμέσως κάποιον μεγάλο.
Αν κάποιο ζώο σε δαγκώσει ή σε γρατζουνίσει πρέπει να το πεις
αμέσως σε κάποιον μεγάλο. Είναι πολύ σημαντικό να πλύνεις
αμέσως την πληγή ή τη γρατζουνιά με άφθονο νερό και σαπούνι
και έπειτα κάποιος μεγάλος να σε συνοδεύσει στο γιατρό.

ΚΥΒΟΙ-ΕΜΒΟΛΙΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ

Εμβολιάζουμε τα κατοικίδιά μας κατά της λύσσας
Είμαστε πολύ προσεκτικοί με άγρια ή άγνωστα
κατοικίδια ζώα
Δεν ακουμπάμε με κανένα τρόπο τα εμβόλια δολώματα
Ενημερώνουμε αμέσως κάποιον μεγάλο
1. αν έρθουμε σε οποιαδήποτε επαφή με εμβόλια
δολώματα
2. αν βρούμε νεκρό ζώο
3. Σε περίπτωση δαγκώματος ή γρατζουνιάς από
κάποιο ζώο

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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