
 W województwie mazowieckim odnotowuje się
przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących

(m.in. lisów, nietoperzy, jenotów, saren) 

 

Uwaga!

Zachęcamy do obserwowania kanałów informacyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

gov.pl/uw-mazowiecki @MUW_RP@MUW.Warszawa

Zeskanuj kod QR 
i dowiedz się więcej

Zachowaj ostrożność!
 

Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt! 
(również tych mniejszych, np. wiewiórek, jeży)

 
Nie dotykaj padłych, dzikich zwierząt! 

 
W przypadku pogryzienia, niezwłocznie zgłoś się do lekarza!

 
Nie puszczaj bez opieki i kontroli zwierząt domowych!

 
Pamiętaj o zaszczepieniu pupila!

#StopRABV

Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt o niezmiernie ostrym i prawie zawsze
śmiertelnym przebiegu, atakującym ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt
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[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]
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