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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Ρίψη εμβολίων δολωμάτων από αέρος για τον εμβολιασμό των αλεπούδων κατά 

της Λύσσας στην Π.Ε. Καρδίτσας». 
 

 Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει το κοινό ότι το 
διάστημα από 18 έως 26 Μαΐου 2020 θα πραγματοποιηθεί στην Π.Ε. Καρδίτσας, ο εμβολιασμός 

των κόκκινων αλεπούδων για την αντιμετώπιση της λύσσας, με τη ρίψη εμβολίων 

δολωμάτων από αέρος. 
 Οι ρίψεις εστιάζονται σε μη κατοικημένες περιοχές, παρ’ όλα αυτά άτομα ή κατοικίδια ζώα 

μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα δολώματα αυτά στη διάρκεια περιπάτων ή άλλων δραστηριοτήτων 
στη φύση. Επίσης, υπάρχει περίπτωση εμβόλια να πέσουν, να παρασυρθούν ή να μεταφερθούν από 

ζώα ή λόγω καιρικών συνθηκών στα όρια κατοικημένων περιοχών. 
 Τα δολώματα έχουν τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα (κύβοι χρώματος καφέ με έντονη οσμή 

ψαριού). 

  
 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αν βρείτε εμβόλιο – δόλωμα κατά της Λύσσας:  

Αποφύγετε την επαφή με αυτό.  
Αν χρειαστεί να το απομακρύνετε:  

➢ Μην το πιάσετε με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιήστε πλαστικά γάντια ή πλαστική σακούλα αν 

χρειαστεί να το απομακρύνετε σε κάποιο πιο δύσβατο μέρος (π.χ. εντός θάμνων), έτσι ώστε να μην 

μπορεί να έρθει σε επαφή με άνθρωπο.  

➢ Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία ή τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, για περαιτέρω οδηγίες.  

 



Μετά από άμεση επαφή με εμβόλιο - δόλωμα:  

➢ Κίνδυνος έκθεσης στον ιό του εμβολίου για τον άνθρωπο υπάρχει μόνο όταν το υγρό 

περιεχόμενο της κάψουλας στο εσωτερικό του δολώματος έρθει σε επαφή με ανοιχτές 

πληγές, μη επουλωμένα τραύματα ή βλεννογόνους (μάτια, στόμα).  

➢ Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι την περιοχή του δέρματος που ήρθε σε επαφή με το εμβόλιο–

δόλωμα. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, μπορείτε να εφαρμόσετε τοπικό αντισηπτικό διάλυμα (π.χ. 

αλκοολούχα ή ιωδιούχα αντισηπτικά).  

➢ Πλύνετε με άφθονο νερό τους βλεννογόνους (μάτια, στόμα) που ήρθαν σε επαφή με το εμβόλιο – 

δόλωμα.  

➢ Αν είχατε άμεση επαφή με το περιεχόμενο της κάψουλας, αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε Μονάδα 

Υγείας. Αν είναι εφικτό, λαμβάνοντας επαρκή προστασία των χεριών (π.χ. πλαστικά γάντια / πλαστική 

σακούλα), να πάρετε το εμβόλιο–δόλωμα μαζί σας, τοποθετώντας το με ασφάλεια σε πλαστική 

σακούλα, για να το επιδείξετε στις Ιατρικές Υπηρεσίες.  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210-5212054. 

➢ Αν το κατοικίδιό σας (σκύλος, γάτα, βοοειδές, πρόβατο κ. αλ.) βρει έναν κύβο - δόλωμα μην 

προσπαθήσετε να τον αφαιρέσετε από το στόμα του γιατί το ίδιο δε διατρέχει κανένα απολύτως 

κίνδυνο, απλά προτρέψτε το ζώο να το αφήσει. 

➢ Στην περίπτωση που ο σκύλος προσέλαβε το εμβόλιο-δόλωμα ή όταν υπάρχει η παραμικρή υποψία 

γι' αυτό, προσπαθήστε φορώντας γάντια, να πλύνετε την εξωτερική επιφάνεια του στόματος του ζώου 
με νερό και σαπούνι και μην έρχεστε σε επαφή με το ζώο (σάλιο ή σημεία του σώματός του που 

ενδεχόμενα έχει γλείψει όπως τρίχωμα, περιοχές γύρω από το στόμα, κ.τ.λ.), με γυμνά χέρια, για 

τουλάχιστον μία ημέρα. 

 

Φυλλάδια και αφίσες για την ενημέρωση του κοινού για τη Λύσσα είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minagric.gr, Πολίτης, Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον 

άνθρωπο, Λύσσα), ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νόσημα της Λύσσας και τον άνθρωπο 
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής 

Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24413-55237 –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά 
Γραφεία: 

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980 
Παλαμά τηλ. 24440-22302 

Σοφάδων τηλ. 24430-22298 

και Μουζακίου τηλ. 24450-41267 
 

Καρδίτσα, 18 Μαΐου 2020 
 

  

ΜΕ Ε.Π. 

Η Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας 

 

  

 
 

 
 

 

  
Ασλανίδου Ι. Σεβαστή 

Κτηνίατρος 
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