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Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ δηελεξγεί από ηηο 04/11/15 εθζηξαηεία εκβνιηαζκνύ από
αέξνο θαηά ηεο ιύζζαο ησλ άγξησλ δώσλ κε ηελ ξίςε δνισκάησλ πνπ πεξηέρνπλ εκβόιην κε δσληαλό
εμαζζελεκέλν ηό ηεο ιύζζαο. Οη ξίςεηο εζηηάδνληαη ζε κε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζηε Βόξεηα Διιάδα, ηελ
Ήπεηξν, ηε Θεζζαιία, θαζώο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Σηεξεάο θαη Γπηηθήο Διιάδαο. Παξόια απηά, άηνκα ή
θαηνηθίδηα δώα κπνξεί λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα δνιώκαηα απηά ζηε δηάξθεηα πεξηπάησλ ή άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηε θύζε. Δπίζεο ππάξρεη πεξίπησζε εκβόιηα λα πέζνπλ, λα παξαζπξζνύλ ή λα
κεηαθεξζνύλ από δώα ζηα όξηα θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ.

Αλ βξείηε εκβόιην-δόισκα θαηά ηεο ιύζζαο:
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε απηό. Αλ ρξεηαζηεί λα ην απνκαθξύλεηε:
 Μελ ην πηάζεηε κε γπκλά ρέξηα. Φξεζηκνπνηήζηε πιαζηηθά
γάληηα ή κία πιαζηηθή ζαθνύια θαη ηνπνζεηείζηε ην ζε θνληηλή
κε πνιπζύρλαζηε πεξηνρή κε ζρεηηθή βιάζηεζε (π.ρ. εληόο
ζάκλσλ) έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε άλζξσπν.
 Δλαιιαθηηθά κπνξείηε επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ηνπηθή Κηεληαηξηθή
Υπεξεζία ή ην ΚΔΔΛΠΝΟ γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο.
Μεηά από άκεζε επαθή κε εκβόιην-δόισκα:
 Κίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ ην ηνπ εκβνιίνπ ππάξρεη γηα ηνλ άλζξσπν
κόλν όηαλ ην πγξό πεξηερόκελν ηεο θάςνπιαο ζην εζσηεξηθό
ηνπ δνιώκαηνο ήξζε ζε επαθή κε αλνηρηέο πιεγέο, κε
επνπισκέλα ηξαύκαηα) ή βιελλνγόλνπο (κάηηα, ζηόκα).
 Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη ηελ πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο
πνπ ήξζε ζε επαθή κε ην εκβόιην-δόισκα. Δλαιιαθηηθά ή
ζπκπιεξσκαηηθά, κπνξείηε λα εθαξκόζεηε ηνπηθά αιθννινύρν
δηάιπκα (νηλόπλεπκα) ή ησδηνύρν δηάιπκα (ηώδην).
 Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό ηνπο βιελλνγόλνπο (κάηηα, ζηόκα) πνπ
ήξζαλ ζε επαθή κε ην εκβόιην-δόισκα.
 Αλ είραηε επηθίλδπλε επαθή κε ην εκβόιην-δόισκα, ζα πξέπεη λα
αλαδεηήζεηε ηαηξηθή βνήζεηα ζε Μνλάδα Υγείαο. Αλ είλαη δπλαηόλ,
ιακβάλνληαο επαξθή πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ (π.ρ. πιαζηηθά
γάληηα / πιαζηηθή ζαθνύια), λα πάξεηε ην εκβόιην-δόισκα καδί ζαο γηα λα ην επηδείμεηε ζηηο Ιαηξηθέο
Υπεξεζίεο, ηνπνζεηώληαο ην κε αζθάιεηα ζε πιαζηηθή ζαθνύια.
 Αλ ην θαηνηθίδηό ζαο κεηαθέξεη ζην ζηόκα ηνπ ή θαηαλαιώζεη ην εκβόιην-δόισκα πνπ βξήθε, δελ ππάξρεη
θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ηνπ.
 Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, δηαβάζηε ηηο Οδεγίεο Πξνθύιαμεο από ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Τξνθίκσλ ή κπνξείηε λα θαιείηε ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζην 210-5212054, 24 ώξεο ην 24σξν.
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