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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

 

Έναρξη του προγράμματος από αέρος αντιλυσσικού εμβολιασμού των κόκκινων 

αλεπούδων για το φθινόπωρο 2016 

 

Ενημερώνουμε τους δημότες Αριστοτέλη, ότι κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από τη Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής, από στις 27-28 Οκτωβρίου 2016 και για τις επόμενες 5-6 πτητικές, 

ημέρες θα λάβει χώρα το πρόγραμμα εναέριας ρίψης δολωμάτων για την καταπολέμηση της λύσσας των κόκκινων 

αλεπούδων για το φθινόπωρο 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω 

 χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις  λόγω δυσμενών καιρικών 

συνθηκών (βροχοπτώσεις, ομίχλες, ισχυροί άνεμοι, χιονοπτώσεις), που θα αποτρέψουν την πτήση των αεροσκαφών.  

Λόγω της σοβαρότητας της νόσου και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, παρακαλούνται οι 

δημότες να λάβουν υπόψη τις εξής οδηγίες προφύλαξης: 

- 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 και σχετικό ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη νόσο στον άνθρωπο, οι πολίτες 

μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του 

συνδέσμου http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa   

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 
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