
OБАВЕШТЕЊЕ

Министарство пољопривреде
трговине, шумарства и водопривреде

Управа за ветерину

Пројекат финансира ЕУ

ОРАЛНА ВАКЦИНАЦИЈА ДИВЉИХ
ЖИВОТИЊА ПРОТИВ БЕСНИЛА

ОРАЛНА ВАКЦИНАЦИЈА ДИВЉИХ
ЖИВОТИЊА ПРОТИВ БЕСНИЛА

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде уз подршку Европске уније спроводи оралну 
вакцинацију дивљих животиња против беснила у Србији. 

Вакцинација ће се дистрибуирати из авиона на подручју изван насељених места. 

Mамци са вакцином против беснила за лисице и друге дивље животиње могу се пронаћи у 
овом подручју током МАЈА и ЈУНА 2011. године                                                  
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Не дирајте мамке вакцина
Псе држите затворене и не користите их за лов
У случају контакта са унутрашњим делом мамка вакцине, оперите руке 
водом и сапуном и  обратите се најближој здравственој установи 
Уколико је Ваш пас, мачка или нека друга домаћа животиња појела мамак 
вакцине обавестите свог ветеринара
Упознајте децу, рођаке, комшије и пријатеље са садржајем наведеног 
упутства

Молимо Вас пратите следећа упутства:

Техничка подршка за контролу и искорењивање класичне куге свиња и беснила у Србији
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