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Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας σχετικά με την έναρξη του προγράμματος από αέρος
αντιλυσσικού εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων για το φθινόπωρο
2016, στις 20-21 Οκτωβρίου 2016 (19/10/2016)
Με την υπ’ αριθ. 3209/113645/13.10.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ 7Η704653ΠΓ-ΩΝΠ) ορίσθηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες
(Π.Ε.), στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις για τη ρίψη εμβολιακών δολωμάτων
κατά της Λύσσας για τις κόκκινες αλεπούδες το φθινόπωρο 2016, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται
και
οι
επτά
(7)
Π.Ε.
της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του
Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του
εμβολιασμού. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών
κρουσμάτων, εφόσον οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη, με
την παρούσα απόφαση, περιοχή εμβολιασμού.Εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε
κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες
κ.ά.. Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας
(τουλάχιστον>20 δολώματα/km2). Η εποπτεία του προγράμματος θα διενεργείται σε
καθημερινή βάση από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας
των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτην/κής του ΥΠ.Α.Α.Τ., με
τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο
εμβολιασμός
ή
εδρεύουν
οι
αερολέσχες
εκκίνησης
των
αεροσκαφών.
Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα της 18ης Οκτωβρίου (23:05) εκ μέρους του
αρμόδιου Τμήματος του ΥΠ.Α.Α.Τ. το Πρόγραμμα των από αέρος εμβολιασμών των
αλεπούδων θα ξεκινήσει στις 20 – 21 Οκτωβρίου (αν το επιτρέψουν οι καιρικές
συνθήκες) από την αερολέσχη της Ξάνθης. Τα αεροπλάνα θα πραγματοποιήσουν
πτήσεις για 6-7 πτητικές ημέρες και θα καλύψουν περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας(ενδεχόμενα την
Π.Ε.
Σερρών).
Στη συνέχεια τα αεροσκάφη θα μετακινηθούν στην αερολέσχη Παναγίτσας Εδέσσης
(περίπου στις 27 – 28 Οκτωβρίου) απ’ όπου θα επιχειρήσουν για 5-6 πτητικές
ημέρες καλύπτοντας τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και
της
Περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας.
Το επόμενο αεροδρόμιο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αυτό της Τερψιθέας Λάρισας
(περίπου αρχές Νοεμβρίου) για περίπου 5 πτητικές ημέρες απ’ όπου θα καλυφθούν
περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι νότιες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
και σχεδόν
όλη
η
Π.Ε.
Πιερίας.
Τέλος περί τα μέσα Νοεμβρίου θα αρχίσει η κάλυψη των περιοχών της Περιφέρειας
Ηπείρου και των δυτικών περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την αερολέσχη
Αγρινίου,
η
οποία
θα
διαρκέσει
περίπου
4
πτητικές
ημέρες.
Με βάση το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν
καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, ομίχλες, ισχυροί
άνεμοι, χιονοπτώσεις), η αντιλυσσική εμβολιακή καμπάνια του Φθινοπώρου 2016
προβλέπεται
να
ολοκληρωθεί
μέχρι
το
τέλος
Νοεμβρίου.
Το Τμήμα Υγείας Ζώων της Δ/νσης Κτην/κής Π.Κ.Μ. θα πληροφορείται ηλεκτρονικά για τις
πτήσεις στην Π.Κ.Μ. και θα ενημερώνει άμεσα τους Δήμους και άλλους φορείς (Γενική
Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ., ΚΕΕΛΠΝΟ,
Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό Σύλλογο Βορείου Ελλάδος, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης,,
Εγνατία Οδός Α.Ε., κ.ά.), ώστε, μέσω αυτών, να ενημερώνονται σχετικά πολίτες,
υπάλληλοι
και
μαθητές.
Με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και λόγω της σοβαρότητας της
νόσου υπενθυμίζουμετα μέτρα
διαχείρισης
των
εμβολιακών
δολωμάτων:
-Να αποφεύγεται η επαφή με τα εμβόλια-δολώματα και ειδικά με γυμνά χέρια.
-Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης βρει ένα τέτοιο εμβόλιο-δόλωμα, δεν θα πρέπει να

το ακουμπήσει ή να το πατήσει, ενώ αν χρειασθεί να το πιάσει π.χ. για να το
απομακρύνει σε κάποιο πιο δύσβατο μέρος, θα πρέπει να το κάνει φορώντας γάντια
μιας
χρήσης
ή
πιάνοντας
το
δόλωμα
με
μια
πλαστική
σακούλα.
-Εάν κάποιος σκύλος (κυνηγού, κτηνοτρόφου ή άλλου πολίτη) έχει προσλάβει το δόλωμα
στο στόμα του, ο ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσει να
το απομακρύνει αλλά να προτρέψει το σκύλο να το αφήσει. Στην περίπτωση που ο
σκύλος προσέλαβε το εμβόλιο-δόλωμα ή όταν υπάρχει η παραμικρή υποψία γι’ αυτό, ο
ιδιοκτήτης θα πρέπει, φορώντας γάντια, να προσπαθήσει να πλύνει την εξωτερική
επιφάνεια του στόματος του ζώου με νερό και σαπούνι. Εάν ο σκύλος καταπιεί το
δόλωμα ή υπάρχει υποψία ότι το προσέλαβε, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της οικογένειάς
του δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με το ζώο (σάλιο ή σημεία του σώματός του
που ενδεχόμενα έχει γλείψει όπως τρίχωμα, περιοχές γύρω από το στόμα, κ.τ.λ.), με
γυμνά
χέρια,
για
τουλάχιστον
μία
ημέρα.
-Σε περίπτωση επαφής με το εμβόλιο-δόλωμα με γυμνά χέρια, ο πολίτης θα
πρέπει
να
μεταβεί
άμεσα
σε
μονάδα
Υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο στον άνθρωπο είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr). Πληροφορίες για τη νόσο (τηλεοπτικό spot
– video, ενημερωτικό φυλλάδιο, νομοθεσία, κ.τ.λ.) παρατίθενται στην ιστοσελίδα του
ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr: Πολίτης → Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον
άνθρωπο → Λύσσα), η οποία είναι διαθέσιμη και μέσα από την ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.
(www.pkm.gov.gr: Ενδιαφέρουν τον πολίτη → Ενημέρωση για τη Λύσσα). Το
προαναφερόμενο video είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.

