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wo.'EwÓDZKIEGo LEKARZA WETERYNAR l I
WKRAKOWIE

NIałopolslri \\'ojewódzlii LckarŻ weteĘvnarii ŻarYiadżmi*, że na t.rcnic ryojclr'ództlr,a malopoislrjtgot 
lniu"hYch przeciY, 1rścieldźnic.

;zczepienie 
'isórł 

będzie rr'ykonane za pomocą plzynęt Żarvietżjących szczepionkę rIoustną' któI! zos'aIlierzucona w wvżej rrymicnionvtn okfcsic Ż semo1o{ó\Y oraŻ rł,ylou ona ięcznie.

.Prz!'nęta ' 
jcst mieszaniną mącŻki rybntj, olcju lrolrosorvego, paraliDy i tetracYkliny !Y kolofzczarozielonvrn' \ł jej rvnętrzu umieszczon:r jest plastikowa łop.iłl.u'"u,"i""u;ą.o ,,.i.u. ,""""pionło*.o]opisem zawartości.

) nig lt chod.,ić nr leren la\u.
) zacho}vać ostrożność 1r czisic Pobytu Da.polach i tct.cnacb pży]cśnycIt oraŻ }1'rYąrYozaclr i.iarach') nie dołkĄć' nie podĘosić, .! tym bardziej nie rozłamJrr'ać pr4;nęty, gdyz znaiaująca się we\Ynątfzszczopionkł jcst t! stanic płrl!]'m i nrożc dos1ać sip tio org_anii.u p,ip.r"' ,r.ol""zenia na ręIiach,spojó*kę oka lub blonę śluŻolYą iam.l,ustnej i nosa.

\Y razic liontaktu zc szcŻcpioDką natyclrmia.st zgłosić się do naibliżsŻcgo ]ckarŻa IBb clo Porl'iatorlcj StłcjiSaIlitarno _ Epirlomiologiczn€i,
) kontalrt zivicrząt donrowycb Że szcŻe|]ionlią

poddania zrł'jerŻęcjł obsenv,rcji,
) rrie wypusŻczać bcz opie|ri psó}Y i kotów' a'ii czasiĆ spłcerów psy prorr'ądzić ,'a s'vczy i la be?piocŻltYmkagańcu.

. W ce]u skutecznego i bezpiecznego przeprorvadzenia szczepień' p!.oszg }1sł_stkich miesz]<ańcórvojcwództJYr o dos1oso$'anie się do obołr,iązujących rv t"rm zalrresic przcpislrv i zaleceń.

talcĄ zgłosić do najbliższego lekarza rvetcrvnarii, rr, cclu

okresie lyykon ania szczepień i l4 dni o szczepieniu zaleca si

"YSZELKICH INFORT\IIACJI DOTYC CYcĄ Al(cJr SZCZEPIENIA Liśów t DZlI LAJ Ą]l

woJEwÓDZKt INSPEKToILĄT WETaRYNARII wKRĄKo\YlE
POWIATOW! INSPEKTORATY WIITERYNAR]I :

$ Bochni
'w Drzcsku
w (lhrzanolvie
11' Dąbrorric Ta.non,sliiej
$ Gorlicach
\t Krakowic
w LimanolY€j
lv Miectro}!ia
w xłyśIenicach

MAT.OPOLSK]
woJEwÓDZKi LII(ĄRZ WtrTERYNARII

KIIZYSZ'LOF ANKI},WI']Z

- tel.: ( t'1) 612-34-13
- tcl.: (14) 663-19-73
- tel.: (32) 624-15-50
- tel.: (11) 612-43-15
- tel.: (18) 352-67-02
- tcl.: (12.),111-25-69
- tet.: (18) 337-17-61
- tel.: (41) 383-18-29
- tel.: (12) 272-08-t 9

} rr Norr'vm Sączrt
> iY Non}m Targu
} rr Olkuszu
! rr'Ośrr'ięciuirr
} rv Proszowicłch
) w Tarnowie
i 1r Wadorvicach
> rv Wicliczcc

- tel.: (12) 29-3 1000

- tel.r (18) 441-24,01
- tcl.: (1lJ) 2ó6-23-6l
- tel.: (32) 6,13-04-55
- tel.: (33) 843-29-95
_ tĆ].: (12) 386-17_75
_ tct.: (11) ó28-60-90
- te].: (3-1) 823-3ł_22
- tcl.: (12) 278-31-t2


