Siedlce, dnia 24 czerwca 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak
- wg rozdzielnika -

Nasz znak:
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Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Szanowni Państwo,
Z racji dynamicznej sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny u zwierząt
wolnożyjących przesyłam informacje na temat bieżącej sytuacji w województwie mazowieckim.
Na dzień dzisiejszy Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii odnotował 28
przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich tj. 25 przypadki u lisów wolnożyjących, 1 przypadek u
jenota, 1 przypadek u sarny oraz 1 przypadek u nietoperza. Powyższe przypadki zostały
odnotowane na terenie powiatów otwockiego, mińskiego i garwolińskiego, kozienickiego oraz
radomskiego woj. mazowieckiego.
W związku z zaistniałą sytuacją Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie nr 12 z dnia
27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego,
mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Woj. Maz. poz. 3763, 4912), w
którym na obszarze zagrożonym zakazuje się
1.

organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów

oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
2.

organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów

sanitarnych oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych
przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii
oraz nakazuje się
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1.

trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w

zamknięciu;
2.

pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego

(Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera),w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.
W roku bieżącym Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii na podstawie przepisów
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
przeprowadzanych ochronnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U.
poz. 1737) przeprowadził 3 akcje szczepienia doustnego lisów wolnożyjących przeciwko
wściekliźnie tj.:
1.

W dniach 15 - 26 marca 2021 r. na obszarze zagrożonym na terenie powiatu

otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy.
2.

W dniach 27 - 28 kwietnia 2021 r. w powiatach łosickim, ostrowskim z wyłączeniem

gminy Wąsewo, siedleckim wraz z miastem Siedlce, sokołowskim i węgrowskim.
3.

W dniach 19 - 20 maja 2021 r. w strefie ochronnej wyznaczonej w związku ze

stwierdzeniem wścieklizny lisów w województwie mazowieckim: w powiatach białobrzeskim,
garwolińskim, grójeckim, kozienickim, mińskim, nowodworskim, legionowskim, otwockim,
piaseczyńskim, pruszkowskim, grodziskim, pułtuskim, m. st. Warszawa, wołomińskim,
warszawskim zachodnim i wyszkowskim.
Dodatkowo MWLW w najbliższym czasie planuje kolejną (czwartą) akcję szczepienia lisów
wolnożyjących w lipcu br. które będzie obejmowała swym zasięgiem obszar powiatów lipskiego,
przysuskiego, radomskiego, miasta Radom, szydłowieckiego oraz zwoleńskiego.
Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania stosownie
do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) o niezmiernie ostrym i prawie zawsze
śmiertelnym przebiegu atakującym ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych.
W związku z rosnącą liczbą kolejnych przypadków wścieklizny u dzikich zwierząt
wolnożyjących takich jak: lisy, jenoty czy sarny, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w
dniu 17 czerwca br. polecił Powiatowym Lekarzom Weterynarii woj. mazowieckiego podjęcie
działań mających na celu zwiększenie liczby zwierząt badanych w ramach nadzoru biernego nad
wścieklizną. Należy podkreślić, że monitoring bierny obejmujący badania zwierząt podejrzanych o
wściekliznę,

czyli

zwierząt

wskaźnikowych

(w

szczególności

drapieżnych

zwierząt

wolnożyjących), stanowi najważniejsze źródło informacji na temat występowania wścieklizny,
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dlatego tak ważna jest reprezentatywność, która rośnie wraz ze wzrostem liczby przebadanych
zwierząt.
Dodatkowo informuję, że Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii począwszy od
grudnia 2020 r. prowadzi akcję zatytułowaną „Zaszczep pupila, to tylko chwila” (plakat nr 1 w
załączeniu) promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie
województwa mazowieckiego. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko
wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy
od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Szczepień psów i kotów
przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach
zakładu leczniczego dla zwierząt. Brak szczepienia psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat
karny w wysokości do 500 zł. Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie internetowej
Wojewódzkiego

Inspektoratu

Weterynarii

pod

linkiem:

https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/component/content/article/7-glowna/80-zaszczep-pupilato-tylko-chwila .
W załączeniu do niniejszego pisma przesyłam również plakaty informacyjne nt.:
 „Jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę” (plakat nr 2)
oraz
 „Jak postępować w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia na posesji?” (plakat nr 3)
utworzone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzkim w Warszawie we współpracy z Inspekcją
Weterynaryjną oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.
Bieżące informacje w zakresie aktualnej sytuacji epizootycznej znajdują się na stronie
internetowej

wiw.mazowsze.pl

oraz

w

mediach

społecznościowych

(https://www.facebook.com/WeterynariaSiedlce/).

Rozdzielnik:
1.
2.
3.
4.
5.

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego województwa mazowieckiego.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Radomiu, Lublinie, Łodzi i Olsztynie.
Mazowiecki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mazowiecka Izba Rolnicza.
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej ul. Leśna 4D, 05-100, Nowy Dwór Mazowiecki.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Do wiadomości:
1.
2.
3.

Wojewoda Mazowiecki
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii województwa mazowieckiego.

Załączniki:
1.
2.
3.

Plakat nr 1 „IW_plakat_zaszczep_pupila”.
Plakat nr 2 „Jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę”;
Plakat nr 3 „Jak postępować w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia na posesji?”.
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