
 
 

 ושביםהודעה לת

 קרית שמונהבכלבת אירוע 

 

 שלום רב, 

 

  לבדיקת כלבת. בקניון נחמיה, נשלחה כלבה חשודה, שנלכדה  20.08.19 שלישיביום 

  הכלבה אובחנה כחולה במחלת הכלבת.  ,21.08.19רביעי ה , היום

 

 .ראש וזנב חומיםברגליים ובצוואר, גוף,  כלבה מעורבת, בינונית, לאחר המלטה. פרווה בצבע לבן תיאור הכלבה:

 להלן תמונתה:

 
 

צוות  כפר גלעדי, לכיוון הקמפוס המזרחי. -בשעות הבוקר של יום שלישי הכלבה נראתה נעה מכביש מכללת תל חי

בנסיונות לאתר אותה. תוך כדי החיפושים התקבל דיווח על כלבה שתוקפת השירות הוטרינרי האזורי הגיע למקום, 

 אנשים בקניון נחמיה, בקרית שמונה. הצוות הגיע למקום ולכד את הכלבה תוך זמן קצר.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם 

הם גם האדם. המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או ובעיקר יונקים, וביני

 בדרך כלל על ידי נשיכה.  - אדם בריא

 

 בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:  למען

 

        השירות הווטרינרי באשכול בטלפוןלשכת , או ל*8451לדווח למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי  .1

על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין הכלבה, החל  04-6427095

 , כולל. 20.08.2019ועד לתאריך  10.08.19מתאריך 

, החל הוכלשבנוסף, לדווח במידה ובעל החיים שלכם או אתם ננשכתם, או באתם במגע עם בעל חיים 

 .2019 אוגוסטמתחילת חודש 

 

 



 
 

 

 חל איסור על כלב לנוע בשטח ציבורי ללא בעליו וללא רצועה. .2

 

, יכנסו להסגר בהתאם למצב החיסון שלהם הכלבהעל פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם  .3

או כל בעל חיים אחר  ההנגוע הכלבהלתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם 

 מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו.

 

 עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת. .4

 

שישוטטו בשטח ישובים לאלתר ועד בכלל, בשעות  ,לכידות כלבים מתוקף תפקידוהאזורי יבצע הווטרינרי השירות 

המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ומועדים על פי הצורך 

 ויוטלו עלים תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.

 

בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, והתגלה פצע, יש לשטפו מספר ו במידה

 תם לובשים כפפות )חד פעמי או סיליקון( ולדווח לווטרינר המטפל.פעמים במים וסבון, כשא

 

במקרה של מגע אדם עם בעל חיים משוטט, יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון, מספר ככלל, 

 .04-6994257פעמים ולחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 

 

למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר 

 התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

 

 דר' רועי דוידסון

 

 

 

 מנהל השירות הוטרינרי האזורי

 אשכול גליל מזרחי

 


