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מחלת הכלבת והמלחמה למניעתה
תושבי בית אריה היקרים,
במהלך השנה האחרונה חלה עלייה במספר בעלי החיים שנמצאו נגועים במחלת הכלבת
בצפון הארץ ,בעיקר באזור בית שאן והעמקים עם נטייה להתפשטות איטית לכיוון מרכז
הארץ.
עד כה התגלו  74מקרים של כלבת במהלך שנת  2017ועוד  35מקרים מתחילת שנת 2018
בחיות בר (תנים ושועלים) ,בחיות משק (צאן ובקר) ובחיות בית (כלבים וחתולים) .דווחו
מספר מקרים בהם תנים הנושאים את המחלה נכנסו ללא פחד אל הישובים ותקפו חיות
משק או בני האדם.
החשד הוא ,שהזן החדש של הווירוס הגורם למחלת הכלבת חדר מכיוון הירדן ונוצר מצב של
הידבקות משמעותית לא רק בקרב חיות בר אך גם של חיות משק (צאן ובקר) וחיות בית
(כלבים וחתולים) .חשוב לציין שהחלק הדרומי ביותר שבו אותרו בעלי החיים הנגועים
במחלת הכלבת נמצא בקו יוקנעם – בת שלמה – חוף הכרמל .נכון להיום ,לא דווחו מקרים
על מחלת הכלבת באזור בית אריה או המועצות השכנות לנו.
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים נוקטים בצעדי חירום
למניעת התפשטות המחלה על ידי פיזור מן האוויר של חיסונים כנגד כלבת בתוך פיתיונות
אוראליים בכל השטחים הפתוחים והחקלאיים במדינת ישראל ובעיקר במקומות בהם
נפוצים שועלים ותנים .החיסונים האוראליים פוזרו גם בשטחים הפתוחים סביב המועצה
וחלק מהפיתיונות אף נמצאו בתוך הישוב .החיסון האוראלי של חיות הבר יחד עם חיסונם
של כלבים וחיסון חתולי הרחוב שעוברים סירוס או עיקור מייצגים אחוזי התחסנות גבוהים
כנגד מחלת הכלבת של בעלי החיים בתחום המועצה.
אדגיש ,שזה הזמן להקפיד הקפדה יתירה על חיסון כל הכלבים המוחזקים על ידי התושבים
כנגד כלבת.
התושבים נקראים לוודא שכלבם מחוסן בחיסון בר תוקף (פעם בשנה) כנגד כלבת ומוחזק
ברישיון כחוק.
גורי כלבים יש לחסן בגיל שלושה חודשים .מומלץ לחסן חתולי בית כנגד המחלה.

כמו כן ,אל תתירו לכלבכם לשוטט ללא השגחה ברשות הרבים ו/או לבוא במגע עם חיות בר
או עם כלבים אחרים שאינכם בטוחים שהם מחוסנים כנגד כלבת.
אין לאסוף כלבים ובעלי חיים משוטטים!
הימנעו מאימוץ גורים מתחת לגיל שלושה חודשים עם היסטוריה לא ידועה .אימוץ כלב בוגר
וגורים מגיל שלושה חודשים חייבים להיות מלווים באישור חיסון כנגד כלבת!
במקרה של נשיכה או שריטה מכלב ,חתול או בעל חיים אחר (ממשפחת יונקים) יש לשטוף
היטב את המקום במים וסבון ולפנות לבדיקה בלשכת הבריאות המחוזית.
למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר המועצה ולעיין בדף המידע בנושא מחלת הכלבת
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