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Tárgy:

Ügyiratszám SZ/82/00939-4/2022
Ügyintéző
Telefon:

Veszettséggel kapcsolatos hirdetmény
megküldése, tájékoztatás kérése

HíV. szám: Melléklet: 1 db hirdetmény

Dr. Kató Zsolt
06 30 9436-956

Valamennyi Települési Önkormányzat Jegyzőjének/
Valamennyi Település Polgármesterének

Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
] isztelt

Polgármester Asszony/úr!

Erdős Norbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár tájékoztatta hivatalomat, hogy az elmúlt
időszakban veszettség vírusát mutatta ki a román állategészségügyi szolgálat a magyar határhoz közeli
területen
A romániai veszettség eset kapcsán a magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertözöttségének
kizárása, illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében kérem Polgármester Asszony/Úr
(Jegyző Asszony /Úr) segítségét a mellékelt hirdetmény közzététele ügyében.
A fenti célok elérése érdekében nélkülözhetetlen a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása, ezért
kérem szíves intézkedését, hogy a hirdetményt a helyben szokásos módon tegyék közzé, hogy az abban
foglaltakról az ebtartók, illetve a lakosság minél szélesebb körben értesülhessenek.

Segítő együttműködését előre is megköszönve.
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Nyíregyháza, 2022. április 7.

Tisztelettel:

|

V.'-M

I

I

*í

tVi

ja,,.. •

m˙flWzott

korman

\
Tájékoztatásul kapja:
Valamennyi Járási Hivatal hivatalvezetője. Székhelyén
R ElMIS/PRIÁNC BIZTONSÁGI ÉS Ál LArEGfSZSPGÜGYI FŐOSZTÁI Y

A Lakosság Figyelmébe!
Az elmúlt időszakban veszettség vírusát mutatta ki a román
állategészségügyi szolgálat a magyar határhoz közeli területen. 2022.
március 30-án egy rókában jelentették a betegség előfordulását a
magyar határtól alig több mint 20 kilométerre fekvő, Szatmár megyei
Batarcs (Batarci) településen.
A magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének
kizárása; a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi
felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében
az alábbiakra hívom fel a figyelmüket.

-A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet - 4. § (1) bekezdése alapján minden 3
hónaposnál idősebb kutyát kötelező évente veszettség ellen beoltatni.
Ajánlott a macskák veszettség elleni oltása is.
-Valamennyi idegrendszeri tüneteket mutató, rendellenesen viselkedő
emlős állat ill. madár észlelése esetén jelezni kell azt a szolgáltató vagy
hatósági állatorvosnak, vadon élő állatok esetén a vadászatra
jogosultnak, vadászati hatóságnak. A veszettség tüneteiről és a
veszettség gyanújáról bővebb, közérthető információ olvasható a NÉBIH
tematikus honlapján: veszettsegmentesites.hu.

-

-A betegségre gyanús vagy természetellenesen viselkedő állatot
amennyiben az elzárása egyáltalán lehetséges és veszély nélkül
megtehető - olyan helyre kell elkülöníteni, ahol más állatokkal nem
érintkezhet.
- Amennyiben külterületen elhullottan talált rókát vagy egyéb vadon
élő emlősállat hulláját észleli, hagyja érintetlenül és jelezze azt a
területen működő vadászatra jogosultnak.
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dr. Tamás Péter Ferenc
megyei főállatorvos
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

