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Ανακοίνωζη από ηη Διεύθςνζη Κηηνιαηπικήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ
ζσεηικά με ηην έναπξη ηος ππογπάμμαηορ ηος δια ηος ζηόμαηορ εμβολιαζμού ηων
κόκκινων αλεπούδων καηά ηηρ λύζζαρ (22/3/2019)
Από ην Τκήκα Υγείαο Ζώσλ θαη Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ θαη
Εθαξκνγώλ ηεο Δηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο αλαθνηλώλνληαη ηα εμήο:
Σηελ ππ’ αξηζ. 732/53463/18.03.2019 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ
Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο
θαη
Τξνθίκσλ
–
ΥΠ.Α.Α.Τ.
(ΑΓΑ:Ψ0254653ΠΓ-ΦΔΩ) νξίζζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο (Π.Δ.), ζηηο νπνίεο
ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη πηήζεηο γηα ηε ξίςε εκβνιηαθώλ δνισκάησλ κε ζηόρν ηνλ
δηα ηνπ ζηόκαηνο εκβνιηαζκό ησλ θόθθηλσλ αιεπνύδσλ θαηά ηεο Λύζζαο ηελ
Άλνημε 2019, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηά (7) Π.Ε. ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Κ.Μ.) θαη θαζνξίζζεθαλ νη ιεπηνκέξεηεο
ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δλεξγεηηθήο Δπηηήξεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εκβνιηαζκνύ. Ο αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο επεθηείλεηαη
θαηά πεξίπησζε ζε απόζηαζε - αθηίλαο πελήληα (50) ρηιηνκέηξσλ γύξσ από ην
ζεκείν εληνπηζκνύ ησλ λέσλ ζεηηθώλ θξνπζκάησλ, εθόζνλ νη πεξηνρέο απηέο δελ
πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηελ θαζνξηζκέλε, κε ηελ παξνύζα απόθαζε, πεξηνρή
εκβνιηαζκνύ. Εκβνιηαζκόο δελ ζα δηελεξγεζεί ζε θαηνηθεκέλεο αζηηθέο θαη
πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, κεγάια νδηθά δίθηπα, ιίκλεο θ.ά.. Υπνινγίδεηαη ε
δηαζπνξά 25 δνισκάησλ αλά ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν επηθάλεηαο (ηνπιάρηζηνλ>20
δνιώκαηα/km2). Ζ επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηελεξγείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε
από ππαιιήινπο ηνπ Τκήκαηνο Εσναλζξσπνλόζσλ ηεο Γηεύζπλζεο Υγείαο ησλ
Εώσλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ., κε ηε ζπλδξνκή ησλ
αξκόδησλ Κηεληαηξηθώλ Αξρώλ ησλ πεξηνρώλ όπνπ δηελεξγείηαη ν εκβνιηαζκόο ή
εδξεύνπλ νη αεξνιέζρεο εθθίλεζεο ησλ αεξνζθαθώλ.
Σύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 784/57524/21.03.2019 έγγξαθν ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ. ε
έλαξμε ησλ ελαέξησλ ξίςεσλ ησλ εκβνιηαθώλ δνισκάησλ αλακέλεηαη λα
μεθηλήζεη ηελ 3ε Απξηιίνπ 2019 κε πηήζεηο από ηελ αεξνιέζρε ηεο Ξάλζεο. Σε
δηάζηεκα 6-8 «πηεηηθώλ» εκεξώλ ζα θαιπθζνύλ όιε ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη θεληξηθά θαη αλαηνιηθά ηκήκαηα ηεο Π.Κ.Μ.. Σηηο 10-11
Απξηιίνπ αλακέλεηαη λα κεηαθηλεζνύλ αεξνπιάλα ζηελ αεξνιέζρε Παλαγίηζαο
Δδέζζεο θαη κε πηήζεηο 7-9 εκεξώλ λα θαιπθζνύλ πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, βνξεηνδπηηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Κ.Μ. θαη νη βόξεηεο πεξηνρέο
ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Σηηο 18-20 Απξηιίνπ αλακέλεηαη λα κεηαθηλεζνύλ
αεξνπιάλα ζηελ αεξνιέζρε Τεξςηζέαο Λάξηζαο θαη κε πηήζεηο 5-7 εκεξώλ λα
θαιπθζνύλ νη λόηηεο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζρεδόλ όιε ε
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ην λόηην ηκήκα ηεο Π.Ε. Πηεξίαο. Σηε ζπλέρεηα, κε
πηήζεηο από ηελ αεξνιέζρε Αγξηλίνπ ζα νινθιεξσζεί ην εκβνιηαθό πξόγξακκα ζε
πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κηθξώλ
ηκεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.
Τν ζρέδην ησλ πηήζεσλ είλαη ελδεηθηηθό θαη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα γίλνληαη
αιιαγέο ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (βξνρνπηώζεηο, νκίριεο, ηζρπξνί
άλεκνη, ρηνλνπηώζεηο). Τν Τκήκα Υ.Ε & Κ.Α.Φ.Δ. ηεο Γηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο
Π.Κ.Μ.
πιεξνθνξείηαη ειεθηξνληθά γηα ηηο πηήζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη
ελεκεξώλεη άκεζα ηνπο Δήκνπο θαη άιινπο θνξείο (Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ &
Αγξνηηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γεληθή
Γ/λζε Γεκόζηαο Υγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Κ.Μ., ΚΔΔΛΠΝΟ, Πεξηθεξεηαθή
Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Παλειιήλην Κηεληαηξηθό
Σύιινγν Βνξείνπ Διιάδνο, Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Δγλαηία
Οδόο Α.Δ. θ.ά.), ώζηε, κέζσ απηώλ, λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά ππάιιεινη, πνιίηεο
θαη καζεηέο.

Με ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Υγείαο θαη ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο
λόζνπ ππελζπκίδνπκε ηα κέηξα δηαρείξηζεο ησλ εκβνιηαθώλ δνισκάησλ θαη
παξαζέηνπκε
ζρεηηθή
θσηνγξαθία
ηνπ
εκβνιηαθνύ
δνιώκαηνο:
- Να απνθεύγεηαη ε επαθή κε ηα εκβόιηα-δνιώκαηα (κηθξνί θύβνη
ρξώκαηνο ιαδί-θαθέ κε νζκή ςαξηνύ) θαη εηδηθά κε γπκλά ρέξηα.
- Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πνιίηεο βξεη έλα ηέηνην εκβόιην-δόισκα, δελ ζα
πξέπεη λα ην αθνπκπήζεη ή λα ην παηήζεη, ελώ αλ ρξεηαζζεί λα ην πηάζεη π.ρ.
γηα λα ην απνκαθξύλεη ζε θάπνην πην δύζβαην κέξνο, ζα πξέπεη λα ην θάλεη
θνξώληαο γάληηα κηαο ρξήζεο ή ρξεζηκνπνηώληαο κηα πιαζηηθή ζαθνύια.
- Δάλ θάπνηνο ζθύινο (θπλεγνύ, θηελνηξόθνπ ή άιινπ πνιίηε) έρεη πξνζιάβεη ην
δόισκα ζην ζηόκα ηνπ, ν ηδηνθηήηεο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
πξνζπαζήζεη λα ην απνκαθξύλεη αιιά λα πξνηξέςεη ην ζθύιν λα ην αθήζεη.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ζθύινο πξνζέιαβε ην εκβόιην-δόισκα ή όηαλ ππάξρεη ε
παξακηθξή ππνςία γη’ απηό, ν ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη, θνξώληαο γάληηα, λα
πξνζπαζήζεη λα πιύλεη ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζηόκαηνο ηνπ δώνπ κε
λεξό θαη ζαπνύλη. Δάλ ν ζθύινο θαηαπηεί ην δόισκα ή ππάξρεη ππνςία όηη ην
πξνζέιαβε, ν ηδηνθηήηεο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ δελ ζα πξέπεη λα
έξρνληαη ζε επαθή κε ην δών (ζάιην ή ζεκεία ηνπ ζώκαηόο ηνπ πνπ ελδερόκελα
έρεη γιείςεη όπσο ηξίρσκα, πεξηνρέο γύξσ από ην ζηόκα, θ.η.ι.), κε γπκλά ρέξηα,
γηα ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα.
- Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην εκβόιην-δόισκα κε γπκλά ρέξηα, ν πνιίηεο ζα
πξέπεη λα κεηαβεί άκεζα ζε κνλάδα Υγείαο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λόζν ζηνλ άλζξσπν είλαη αλαξηεκέλεο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (www.keelpno.gr). Πιεξνθνξίεο γηα ηε λόζν
(ηειενπηηθό spot – video, ελεκεξσηηθό θπιιάδην, λνκνζεζία, θ.η.ι.) παξαηίζεληαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr: Πνιίηεο → Ννζήκαηα πνπ
κεηαδίδνληαη από ηα δώα ζηνλ άλζξσπν → Λύζζα), ε νπνία είλαη δηαζέζηκε θαη κέζα
από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Κ.Μ. (www.pkm.gov.gr: Δλδηαθέξνπλ ηνλ πνιίηε →
Δλεκέξσζε γηα ηε Λύζζα). Τν πξναλαθεξόκελν video είλαη αλαξηεκέλν θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Π.Κ.Μ.

