תושבים יקרים שלום,
בשבועות האחרונים אנו עדים לעליה חדה שחלה במספר מקרי הכלבת אשר
אובחנו בארץ (חלקם אף התפרסמו בכלי התקשורת) .להלן מספר דגשים לגבי
מחלת הכלבת ומה עלינו לעשות על מנת לשמור על חיות המחמד ועלינו.
•

•
•
•

•

מהי מחלת הכלבת?  -כלבת הינה מחלה נגיפית שיכולה להדביק
ולפגוע בכל סוגי היונקים ופוגעת במערכת העצבים .המחלה
מועברת לרוב על ידי נשיכה מבעל חיים (יונק) נגוע שבשלב מסויים
של המחלה ,עלול להיות יותר תוקפני מהרגיל.
ללא טיפול נכון ובשלב מוקדם ,הכלבת הינה מסוכנת וקטלנית ,אך
ניתן למנוע הידבקות ממנה על ידי חיסון מניעתי!!!
האם המחלה קיימת בישראל? – כן .בשנים האחרונות רובם
המכריע של המקרים המאובחנים הינם בצפון הארץ.
אז מה השתנה אם בכלל? – בשבועות האחרונים חלה עליה חדה
במקרי הכלבת שאובחנו בצפון הארץ .בנוסף ,רבים מהמקרים
שאובחנו היו בתנים.
האם יש סיבה לדאגה?  -ממש לא! השירותים הווטרינריים
המקומיים ,רשות שמורות הטבע והגנים והשירותים הווטרינריים
במשרד החקלאות מבצעים פעולות על מנת למנוע המשך
התפשטות המחלה.

אז מה ניתן לעשות על מנת למנוע את המחלה ?  -כלבת הינה מחלה אשר
באמצעות עירנות ושמירה על כללים ניתנת למניעה בקלות יחסית:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

יש להקפיד לחסן את כלבכם נגד כלבת אחת לשנה .חיסונים ניתן
לבצע אצל וטרינר המועצה וכן אצל מחסנים מורשים.
כל כלב מגיל  3חודשים חייב בחיסון נגד מחלת הכלבת מדי שנה.
גם חתולים ביתיים ניתן ואף מומלץ לחסן נגד כלבת (חשוב בעיקר
אם החתול יוצא מחוץ לבית).
בשום אופן אין לאפשר לכלבים לצאת מתחומי חצר הבית מבלי
שיהיו קשורים ברצועה (אין לאפשר להם לשוטט באופן חופשי)!
אימצתם כלב? מזל טוב! יש ליידע את וטרינר המועצה כל מנת
לרשום אותו כחוק ולהסדיר את נושא הרישוי והחיסון.
יצאתם לחופשה? השאירו את הכלב בפנסיון או בבית עם בן
משפחה /חבר  /דוגסיטר.
אם לקחתם את כלבכם עמכם לטיול בארץ ,אין לשחררו להסתובב
חופשי ויש להיות עמו בקשר עין כל הזמן.
מה לעשות במקרה שננשכתם על ידי בעל חיים (ביתי או חיית
בר)? יש לשטוף היטב את הפצע במים וסבון במשך מספר דקות,
ולהתקשר לוטרינר המועצה.
השירות הווטרינרי במועצה מבצע מגוון פעולות למניעת
כלבת :חיסון כלבים וחתולים נגד כלבת ,פיזור פתיונות חיסון לחיות
בר ,מבצעי עיקור וחיסון לחתולי רחוב ,ולכידת כלבים משוטטים.

לידיעתכם,
בימים אלו ,ולאור הרגישות הרבה ,המועצה מגבירה אכיפה בנושא החזקת כלבים ללא
חיסון כלבת בתוקף וללא רישיון ובנושא שוטטות כלבים ,אנא החזיקו את כלבכם כנדרש
בחוק!
חיסוני כלבת מתבצעים בימי ג' בלבד בין השעות 13:00-15:00
וביום ראשון ,האחרון בכל חודש ,בין השעות 16:00-18:30
כתובת המחלקה לשירותים וטרינרים :רח' מרבד הקסמים  ,16גדרה
דוא"לveterinar@gedera.muni.il :
טלפון 08-8593524 :פקס08-8598170 :

