POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ.
Dle zákona je majitel povinen nechat očkovat svého psa proti vzteklině od 6 měsíců stáří a
pak ho pravidelně přeočkovávat dle vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny,
což je 2-3 roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy přeočkovat
každoročně. Toto hromadné očkování se netýká psů, kteří jsou individuálně očkováni během
roku v ordinacích svých veterinářů.
Během této hromadné akce bude možno nechat psy přeočkovat i kombinačními vakcínami a
v případě zájmu a času je i načipovat. Pro čipování však preferuji návštěvu veterinární
ordinace.
Psi by měli být doprovázeni osobami staršími patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně
hodní jedinci by měli mít náhubek.

Termín hromadné vakcinace bude v neděli 17.11. 2019.
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 10.25 hod.

u hřiště

10.30- 10.35 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 150,- Kč.
Ordinační hodiny:

Po- Čt:
Pá:

17.0015.00-

18.00 hod.
16.00 hod.

Odpověď na častou otázku do telefonu: „ Jak je to s tím čipováním ?“
Čipování bez funkčního centrálního registru a povinnosti do něj psa zaregistrovat,
postrádá dle mého názoru smysl a slouží pouze k tomu, že očkovací průkaz bude opatřen
číselným kódem psa z čipu a tudíž budeme vědět pouze to, že daný očkovací průkaz patří
danému zvířeti. Kdo chce, tak může psa zaregistrovat do několika registrů, které jsou některé
i zpoplatněné. Vzájemně však spolu nekomunikují. Takže nám tu bude po 1.1.2020 běhat
spousta psů s anonymními čísly, která nikomu nic neřeknou. Nicméně povinné to k 1.1.2020
je, takže s tím nic nenadělám ani já, ani vy.
Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav

tel: 602628885

