Bydgoszcz, dnia 30 lipca 2019 r. KOMUNIKAT Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy

w związku ze stwierdzeniem w Bydgoszczy przy ul. Kossaka
wścieklizny choroby zakaźnej zwierząt u zwierzęcia dzikiego – nietoperza
wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby.
Obszar obejmuje część miasta Bydgoszczy ograniczoną:
od północy kanałem bydgoskim zaczynając od mostu na drodze krajowej nr „10”,
następnie starym kanałem bydgoskim, dalej rzeką Brdą do mostu na drodze krajowej nr „5”;
od wschodu drogą krajową nr „5” do węzła Bydgoszcz Południe;
od południa granicą z Gminą Białe Błota,
oraz część Gminy Białe Błota:
od północy ograniczoną granicą z miastem Bydgoszcz;
od wschodu drogą krajową nr „5”;
od południa i zachodu drogą krajową nr „10”.

Szczegółowa mapka obszaru pod adresem:
https://drive.google.com/open?id=1eiFe85oeEs9-pGBXmnZ5FxfbK1CMryzh&usp=sharing
nakazuje się:
1. zaszczepienie przeciwko wściekliźnie psów dotychczas nie zaszczepionych,
2. wyprowadzanie psów na smyczy,
3. przetrzymywanie kotów w zamknięciu,
zakazuje się:
1. organizowania targów, pokazów, wystaw lub konkursów zwierząt,
2. przemieszczania psów, kotów i fretek z obszaru zagrożonego bez uzyskania zezwolenia
3. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy.
zaleca się: zaszczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

Przestrzeganie zapisów rozporządzenia będzie nadzorowane przez funkcjonariuszy:
Straży Miejskiej i Policji.
________________________________________________________________________________________
W przypadku znalezienia martwego nietoperza lub innego ssaka (lisa, psa, kota)
w wyznaczonym obszarze zagrożenia:

! nie należy go dotykać !
zgłosić do:
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

52 58 59 888 całodobowy

lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy:

52 379 64 00

________________________________________________________________________________________

Każdy, kto u swojego psa lub kota zauważy niepokojące objawy, powinien jak najszybciej:

udać się z nim do lekarza weterynarii.
Jeśli zwierzę kogoś ugryzło, lekarz weterynarii doradzi, co pogryziony człowiek powinien zrobić.
________________________________________________________________________________________

Jeśli podejrzewasz, że ugryzło Cię lub zadrapało zwierzę,
które mogło mieć wściekliznę:
• dokładnie przemyj ranę bieżącą wodą z mydłem,
• zdezynfekuj ją środkiem do dezynfekcji ran, przykryj ją lekkim opatrunkiem,
• zapamiętaj, gdzie doszło do zdarzenia, a jeśli możesz zrobić to bez szkody dla siebie,
zabezpiecz zwierzę,
• jak najszybciej zgłoś się do najbliższego punktu medycznego lub lekarza,
• powiadom Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Powiatowy Inspektorat
Weterynarii.
________________________________________________________________________________________

Zawsze w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem wścieklizny działać trzeba szybko!

Dane do kontaktu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz
tel.: (52) 379-64-00, fax: (52) 320-71-36,
e-mail: bydoszcz.miw@wetgiw.gov.pl,
www.piwbydgoszcz.neostrada.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy Zygmunt Gadomski

