07.03.2018

תושבי קיבוץ שריד שלום ,
כלבת
כידוע לכם השבוע נמצא תן נגוע בכלבת סמוך לרפת הקיבוץ .
ברצוני ליידע אתכם על יום חיסונים מרוכז אשר יתבצע בעקבות אירוע הכלבת האחרון .

כל בעה"ח (כלבים וחתולים ) אשר תוקף חיסונם אינו בתוקף או לחלופין לא מחוסנים כלל לכלבת  ,מתבקשים
להגיע בתאריך  11.03.2018יום ראשון במועדון הסנדויץ' בין השעות  15:00-15:30ולחסן את בעלי החיים
שברשותם לכלבת.
תשלום עבור כלבים יתבצע רק דרך אתר המועצה באמצאות כרטיס אשראי – יש להיכנס לאתר תחת הכותרת
" תשלומים ודוחות " להקליד את מספר שבב הכלב\ה ואת קוד החיסון  4853ולהגיע עם קבלה מודפסת .
 #תשלום עבור כלבים לא יתבצע במזומן כבעבר  ,פרט לכלבים חדשים במועצה .
תשלום עבור חתולים – יתבצע במזומן במדויק ( חתולים מסורסים \ מעוקרות  , ₪ 14.5השאר .) ₪ 29
-

בעקבות חוזר \ נוהל חיסון כלבת  ,אשר יצא מטעם השירותים הוטרינרים ממשרד החקלאות  ,בעלי
כלבים אשר כלביהם חוסנו פעם אחד בלבד בחייהם ועבר מעל חודש מאז חיסונם האחרון אך לא יותר
מ 11חודשים  ,מתבקשים לחסן את כלביהם בשנית בחיסון דחף ללא עלות .

ברצוני לחדד את ההנחיות אחזקת כלבים וההתנהלות בקיבוץ מבחינת חיות משק -
חובה להוליך את הכלבים עם רצועה בלבד  ,אין לאפשר לכלבים לשוטט חופשי ביישוב .
מחלת הכלבת מועברת בד"כ ברוק באמצעות נשיכה ולעיתים ע"י שריטה  ,מכוון שחיה נגועה בכלבת ( נכון
להיום הכלבת מועברת ע"י תנים לרוב ) בד"כ מתנהגת באלימות יתרה ו"מחפשת " אובייקטים לנשיכה  ,כלבים
משוטטים אלו מהווים מטרה נוחה ומחלת הכלבת עלולה לעבור באמצעותם לבני אדם .
אכיפה מוגברת תתבצע ביישוב .
-

עיקור  ,סירוס  ,סימון וחיסון כלבת של חתולי רחוב בשיתוף המועצה מתבצע באופן רצוף  ,נא דאגו
ליידע את הנהלת היישוב על המצאות חתולי רחוב שטרם עבורו מבצע זה .
כמו כן מומלץ להימנע מביקורים שלא לצורך עבודה באזור המשקים .

אנא שימרו על בעלי החיים שברשותכם ועל בריאותכם .
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