
 
                                                                                                             

                                                                                                           
                                                                                                                               

                                                                                
                              

              Olsztyn, 11 maja 2016 r. 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

W OLSZTYNIE 

  
 Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od 

warunków atmosferycznych, w dniach 15 – 25 maja 2016 r. na terenie tutejszego wojewódz-

twa prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

         Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających 

szczepionkę, w miejsca bytowania zwierząt dzikich, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących 

przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1737). 

Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie 

na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów rudych. Szczepienia lisów wolno ży-

jących przeprowadzane są na terenie naszego województwa od 2001 roku. Wymiernym efektem 

stosowania szczepień profilaktycznych jest brak wystąpienia zachorowań na wściekliznę u ssa-

ków naziemnych na terenie województwa od lutego 2012 r.   

          Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powiadamiając o powyższych 

szczepieniach, prosi o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również w okresie na-

bywania odporności przez zwierzęta tj. od 15 maja do 15 czerwca 2016 r. W szczególności 

apeluje się, aby ograniczyć polowania zbiorowe, nie płoszyć zwierzyny oraz nie podnosić i nisz-

czyć przynęt ze szczepionką. 

         Szczegółowe postępowanie w tym zakresie podane zostanie przez media, na ulotkach i 

plakatach oraz na stronie internetowej http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/ w zakładce aktualności. 

Bez ograniczeń wykonywać należy tzw. odstrzały sanitarne zwierząt oraz odstrzały lisów prze-

znaczonych do przeprowadzenia badań monitoringowych.  

         Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie prowadzona jest na koszt 

budżetu Państwa. 

         Nadzór nad szczepieniami, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, sprawuje War-

mińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. 

 

 
 
Do wiadomości : 
- Wojewódzka Komenda Policji w Olsztynie 
- PZŁ Olsztyn 
- RDLP Olsztyn 
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie 
- Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie 
      ul. Szpitalna 68, 05 – 160 Nowy Dwór Mazowiecki Nr 5 

- Szef Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego Al. Niepodległości 218, 00-909 Warszawa   
- Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn 
- Wydział Zarządzania Kryzysowego W-MUW 

 
Powiatowi Lekarze Weterynarii  

- wszyscy - 

Nasz znak:  WIW-Z-ZZ.913.15.7.2016 

Dot. sprawy nr: --- pismo z dnia: --- 
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K O M U N I K A T 

 

 

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, 

że w dniach 15 – 25 maja 2016 r., 

na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie 

szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

 
 

Przynęty zawierające blister ze szczepionką  

zostaną zrzucone z samolotów,  

na obszary bytowania zwierząt dzikich. 

 
  
 
W związku z powyższym, w okresie zrzutu oraz 3 tygodnie   
po ich zakończeniu, prosi się: 

 
- uszanować ciszę leśną 
- nie płoszyć zwierzyny  
- nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabu-

dowane   
- nie podnosić i nie niszczyć przynęt 
- w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szcze-

pionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii 
- w przypadku dostania się szczepionki na uszkodzoną 

skórę człowieka względnie jego oczy, jamę ustną czy 
nos, należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z my-
dłem, a następnie zgłosić się do lekarza   

- o powyższych zasadach pouczyć dzieci  
 
 

                                                           Warmińsko – Mazurski 

                                                             Wojewódzki Lekarz Weterynarii 



 
                                                                                                             

   

I N F O R M A C J A 
 
 
 

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, 
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE „SZCZEPIONKI – PRZYNĘTY” 

PRZEZNACZONE DO PRZEPROWADZENIA  
 SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE  

 

 
 

 Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyją-

cych, drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone przynęty z 
zatopionym blistrem zawierającym szczepionkę. 

 Przynęty w kształcie ściętych stożków, koloru szarego, o wymia-
rach 3,9 x 3,5 x 1,5 cm zawierają zatopiony, plastikowy pojemnik 

z płynną szczepionką. 

 Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt. 

 Przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane 
przez lisy. 

 Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki 
na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek 

należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następ-
nie zgłosić się do  lekarza.   

 W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy 

zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii. 

 Po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni, trzymać psy na 

uwięzi, a koty w zamknięciu. 
 

 
 

 
  

DZIĘKUJEMY 

ZA POMOC  W  SKUTECZNYM  PRZEPROWADZENIU  

AKCJI  SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH  

PRZECIWKO  WŚCIEKLIŹNIE 

 
   

                                                               Warmińsko –  Mazurski 

                                                                     Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii 
 
 

 

               
 


