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Θέμα: Εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της λύσσας από αέρος με εμβολιακά 
           δολώματα για το φθινόπωρο του 2016. 
Σχετικό: Η με αρ. πρωτ. 3209/113645/13.10.2016 Υ.Α. «Ορισμός της περιοχής διενέργειας του  
              προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, το φθινόπωρο 
              2016 και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης  
             για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του. 
 
    Από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ., γνωστοποιείται η έναρξη της φθινοπωρινής 
εκστρατείας του 2016 για τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας. 
    Σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, από  21 Οκτωβρίου και για τις επόμενες 10 ημέρες αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών, τα αεροπλάνα  επιχειρούν από το αεροδρόμιο της Ξάνθης, καλύπτοντας την Ανατολική 
& Κεντρική Μακεδονία και Θράκη.  
   Από 27 Οκτωβρίου και για τις επόμενες 6 πτητικές ημέρες,  τα αεροπλάνα θα επιχειρούν  από το 
αεροδρόμιο της Έδεσσας, καλύπτοντας περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
    Όπως επισημαίνεται, το σχέδιο των πτήσεων είναι ενδεικτικό και υπάρχει πιθανότητα να γίνουν 
αλλαγές (αναλόγως των καιρικών συνθηκών). 
    Οι πτήσεις θα ξεκινούν με την ανατολή του ήλιου (γύρω στις 08:00 το πρωί) και θα διαρκούν μέχρι τη 
δύση (γύρω στις 06:00 το απόγευμα). Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τις πτήσεις σε μία περιοχή, 
οι ρίψεις θα γίνονται σε άλλες κοντινές περιοχές και τα αεροσκάφη θα επιστέφουν για εμβολιασμούς στην 
αρχική περιοχή μόλις ο καιρός το επιτρέψει. Γίνεται κατανοητό ότι το πρόγραμμα μπορεί να αλλάζει 
ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
    Τα εμβόλια περιέχουν ζωντανό-ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης ιό της λύσσας. Ως εκ τούτου, σε καμιά 
περίπτωση δεν  επιτρέπεται η επαφή με τα εμβόλια-δολώματα. Εάν χρειαστεί να απομακρυνθεί το 
εμβόλιο-δόλωμα από κάποιο σημείο, απαραίτητη είναι η χρήση γαντιών ή πλαστικής σακούλας. Σε 
περίπτωση που κάποιο ζώο προσλάβει το εμβόλιο-δόλωμα, δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια απομάκρυνσής 
του από το στόμα του ζώου. Σε περίπτωση κατάποσης  του δολώματος, συστήνεται να μην έρθει σε επαφή ο 
ιδιοκτήτης του ζώου ή γενικότερα άλλα άτομα με το ζώο που προσέλαβε το δόλωμα για τουλάχιστον μία 
ημέρα μετά την πιθανή πρόσληψη του εμβολιακού δολώματος. 
    Για το πρόγραμμα πτήσεων και ρίψεων θα υπάρχει ενημέρωση από την προηγούμενη ημέρα. 
    Συνημμένα αποστέλλεται Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας για τον εμβολιασμό των αλεπούδων.  
    Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας. 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με ηλεκτρονική αλληλογραφία και  ταχυδρομείο 
        

Ο Αν. Προϊστάμενος 
 
 
                                                                                                                 
Αντωνιάδης Ιορδάνης 



Πίνακας Διανομής 
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη (προώθηση στα Μ.Μ.Ε.) 
2. Δήμοι Π.Ε. Καστοριάς 
3. Ιδιώτες Κτηνίατροι Π.Ε. Καστοριάς 
4. Διευθύνσεις Α΄ βάθμιας, Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 
5. Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Καστοριάς 
6. Α.Τ. Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Νεστορίου, Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς 
7. Κυνηγετικοί Σύλλογοι Π.Ε. Καστοριάς 
8. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Π.Ε. Καστοριάς 
9. Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Καστοριάς 
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