Cepimo proti steklini.

Za več podrobnih informacij o skrbi za zdravje živali
obiščite spletno stran:
www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/

POMEMBNO

Da bo veselje trajalo.

Cepljenje psov proti steklini je obvezno!

Registracijo psa je treba opraviti pred prvim premikom
mladička iz legla k novemu lastniku.

Odgovornost pri preprečevanju vnosa stekline v Slovenijo
nosijo tudi lastniki, ki potujejo s svojimi ljubljenčki
(psi, mačke in beli dihurji), saj morajo zagotoviti,
da so njihove živali ustrezno zaščitene proti steklini.

Ilegalni vnos psov in drugih živali, dovzetnih za steklino,
predstavlja veliko tveganje za ponoven vnos in širjenje
stekline.

Steklina je smrtno nevarna bolezen
za žival in človeka.
Iz Slovenije smo jo pregnali.
Naj tako tudi ostane.

Skrbimo za živali, skrbimo zase.
Na javnih mestih morajo biti psi na povodcu!

S sofinanciranjem Evropske Unije

www.uvhvvr.gov.si

Steklino se da preprečiti!
Cepljenje je najučinkovitejši in edini način v boju
zoper steklino.
Slovenija je z izvajanjem cepljenja psov proti
steklini, ki je obvezno vse od leta 1947, ter izvajanjem
peroralnega cepljenja lisic proti steklini in s hkratnim
izvajanjem drugih strogih veterinarskih ukrepov v letu
2016 izpolnila pogoje Svetovne organizacije za zdravje
živali (OIE) za razglasitev države, proste stekline.
Kaj je steklina?
Steklina je virusna bolezen, ki prizadene osrednji
živčni sistem in povzroča hude živčne znake.
Je ena najstarejših poznanih zoonoz – bolezni, ki se
prenaša z živali na ljudi in obratno.
Običajno se prenaša, ko okužena žival ugrizne ali
opraska drugo žival ali človeka. Za steklino lahko
zbolijo vsi sesalci. Steklina je še danes neozdravljiva
bolezen. Vsako leto zaradi stekline umre več kot 55.000
ljudi, predvsem v državah Azije in Afrike.
Največ smrti je posledica ugriza steklega psa.
Še posebej ogroženi so otroci.

Status države, proste stekline, bo Slovenija obdržala
le z nadaljnjim izvajanjem preventivnih ukrepov, kot sta
registracija in obvezno cepljenje psov proti steklini, in
izvajanjem ukrepov pri divjadi.
S tem bomo prispevali k ohranjanju zdravja in življenj
ljudi in živali.

V Sloveniji
morajo biti psi
prvič cepljeni proti steklini
v starosti od 12 do 16 tednov.
Neupoštevanje teh zahtev je prekršek.

Cepljenje in registracija psov
V skladu z zakonodajo sta registracija in cepljenje
psov obvezna.
Registracija psa je predpisan ukrep, pri katerem
veterinar psa označi z elektronskim transponderjem
(mikročipom) in številko oznake vnese v identifikacijski
dokument (Potni list za hišne živali) in hkrati v
centralno bazo podatkov, tako imenovani Centralni
register psov (CRPsi), ki ga vodi Uprava za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin. V CRPsi se nahajajo vsi
podatki o psih in njihovih lastnikih.

