Gmina Łukta - Gmina na miarę (w)czasów!

Uwaga na choroby odzwierzęce
Mając na uwadze często powtarzające się doniesienia o wystąpieniu chorób odzwierzęcych , ostatnie o wściekliźnie u
nietoperza w miejscowości Małdyty, przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Choroby odzwierzęce (zoonozy) to choroby które są roznoszone przez zwierzęta lub przenoszą się na człowieka
poprzez kontakt bezpośredni ze zwierzęciem albo poprzez surowce pochodzenia zwierzęcego. Zdarza się również,
choć rzadziej, że do ich przeniesienia dochodzi drogą powietrzną (do tych ostatnich należą np. toksoplazmoza,
bruceloza, wścieklizna czy ptasia grypa).Chorobami przenoszonymi przez zwierzęta można się zarazić zarówno
podczas spaceru po lesie, pracy w polu bądź ogrodzie, zabawy w piaskownicy, sprzątania zagród i klatek, jak i w
trakcie zabawy z domowym pupilem. Co robić aby ustrzec się przed chorobami odzwierzęcymi: ornitozą, toksokarozą,
toksoplazmozą, wścieklizną, szczurzą gorączką?
Oto kilka rad, które pozwolą uniknąć zarażenia się chorobą odzwierzęcą.
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Unikać kontaktów z dzikimi zwierzętami i pod żadnym pozorem ich nie dotykać.
Nie przygarniać znalezionych zwierząt (ptaszków, sarenek , dziczków itd.).
Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem ze zwierzyną wolnożyjącą.
Przyzwyczaić dzieci do częstego mycia rąk, zwłaszcza po powrocie z placu zabaw, po zabawach z psem lub kotem.
Codziennie czyścić kocie i psie kuwety i myć ręce po zakończeniu tej czynności.
Porządki w ptasiej klatce robić w ochronnych rękawiczkach.
Starannie myć warzywa i owoce przeznaczone do jedzenia na surowo.
Jadać mięso z pewnego źródła, unikać spożywania surowego mięsa (możliwość zarażenia toksoplazmozą i włośnicą).
Nie pozwalać psu ani kotu na jedzenie z Twojego talerza.
Nie pozwalać, aby Twój czworonożny ulubieniec lizał cię po twarzy, nie całować go w pyszczek.
Pamiętać o rutynowym odrobaczaniu domowego psa i kota – powinno się to robić cztery razy w roku.
Dbać o systematyczną weterynaryjną kontrolę swoich czworonożnych ulubieńców.
Raz w tygodniu sprawdzać czy domowe zwierzę nie ma kleszczy.
Raz w roku zaszczepić swoje zwierzę przeciwko wściekliźnie.
Sprzątać odchody swego psa lub kota z ulicy, aby ograniczyć skażenie toksokarami. Nie dopuścić do załatwiania
fizjologicznej potrzeby psa i kota w piaskownicach, w których bawią się dzieci.
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