POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ.
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak
pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění
zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti
vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně
přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou
protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je
ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci
divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti přeočkování
ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a preparáty proti
zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu roku ke
svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné očkování
přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a
méně hodní jedinci by měli být opatřeni náhubkem.

Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 21.11. 2015.
Hlavňov:

velké parkoviště

8.20 - 8.25 hod.

u bývalé prodejny

8.25- 8.30 hod.

Hony:

u požární nádrže

8.35

Pěkov:

u prodejny

8.45- 8.50 hod.

Bukovice:

u požární zbrojnice

8.55- 9.10 hod.

Police:

u autoopravny na Sibiři

9.10- 9.15 hod.

u kotelny na sídlišti

9.15- 9.20 hod.

náměstí u radnice

9,20- 9.25 hod.

parkoviště u střediska

9.25- 9.30 hod.

Radešov:

u truhlárny

9.30- 9.40 hod.

Česká Metuje:

u hospody

9.45- 10.00 hod.

Žďár nad Metují:u hospody

10.05- 10.10 hod.

Suchý Důl:

na Pohoři u tabule

10.15- 10.20 hod.

před hospodou

10.20 10.30 hod.

u hřiště

10.35- 10.40 hod.

Slavný:

8.40 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu
listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 130,- Kč.
Ordinační hodiny:

Po- Čt:
Pá:

17.0015.00-

18.00 hod.
16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav

tel: 602628885

