הודעה לתושבים
אירוע כלבת בישוב כפר יובל
שלום רב,
הרינו להודיעכם כי ביום שלישי  06.08.19נשלחה כלבה חשודה ,שנלכדה בכפר יובל ,ליד ביתו של הרב"ש ,לבדיקת כלבת.
היום בבוקר – ,08.08.19הכלבה אובחנה כחולה במחלת הכלבת.
תיאור הכלבה :כלבה מעורבת ,בינונית בגדלה ,לאחר המלטה .פרווה קצרה בצבע לבן ,בכל גופה .ראש וזנב חומים
מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות .במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר
יונקים ,וביניהם גם האדם .המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או אדם בריא -
בדרך כלל על ידי נשיכה.
למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות ,הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:
 .1לדווח למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי  ,*8451או לשלומית מזכירת השירות הווטרינרי באשכול
בטלפון  04-6427095על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם ,או בינכם ובני ביתכם ובין הכלבה,
החל מתאריך  25.07.2019ועד לתאריך  ,06.08.2019כולל .בנוסף ,לדווח במידה ובעל החיים שלכם או אתם
ננשכתם ,או באתם במגע עם בעל חיים כלשהו ,החל מתחילת חודש יולי 2019
 .2חל איסור על כלב לנוע בשטח ציבורי ללא בעליו וללא רצועה.
 .3על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם התן ביפתח ובסביבת הקיבוץ ,יכנסו להסגר בהתאם למצב
החיסון שלהם לתקופות זמן הקבועות בחוק .כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם התן הנגוע או כל בעל חיים
אחר מסכן את בריאותו ,בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו.
 .4עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת.
 .5השירות הוטרינרי האזורי ייבצע ביום ראשון  ,11.08.19בשעה  15:30חיסוני דחף נגד כלבת ,לכל הכלבים
והחתולים ביישוב .החיסונים יתבצעו ברחבה לפני המזכירות
עליכם להגיע כאשר הכלבים מובלים ברצועה ,והחתולים בכלובים.
המערך הווטרינרי של האשכול ,מתוקף תפקידו ,יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח ישובים לאלתר ועד בכלל,
בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד .כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו
כחוק ויוטלו עלים תשלומים בגין הלכידה ,ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.
אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת ,והתגלה פצע ,יש לשטפו מספר פעמים
במים וסבון ,כשאתם לובשים כפפות (חד פעמי או סיליקון) ולדווח לווטרינר המטפל.
במקרה של מגע אדם עם בעל חיים משוטט ,יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון ,מספר פעמים
ולחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון .04-6994257
מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי
התפקידים .אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.
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