ZAGYVARÉKASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

HIRDETMÉNY PÓT EBOLTÁS HALASZTÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zagyvarékason a pótoltás 2019. szeptember 27.
helyett 2019. október 5-én (szombat délután) kerül megtartásra, amelynek
időpontjai és helyszínei a következők:
14.00 – 14.45 óráig a Zagyva-hídnál (Művelődési ház mögötti füves területen)
15.00 - 16.00 óráig a vasúti újtelepnél (Május 1. utca és a Mártírok utca sarkán
található füves területen)
A halasztás oka: A Szolnoki és a Törökszentmiklósi Járás illetékességi területén 2019.
szeptemberi hónapban az összevezetett eboltás megtiltásra került a kedvezőtlen
járványügyi helyzetre vonatkozóan, amely Zagyvarékas települést is érinti.
Felhívjuk a kedves kutyatulajdonosok figyelmét, hogy A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (1) bek. alapján, „Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott
állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató
állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként”.
Továbbá A zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 8.§
(2) bekezdése alapján:
„A veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel
egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése.”
A veszettség elleni védőoltás díja: 4000.- Ft/db
A széles spektrumú féregtelenítő szer díja: 400.- Ft/ 10 testtömeg kg
Kisállat egészségügyi könyv díja: 400.- Ft/db
Házhoz hívás esetén a veszettség elleni védőoltás díja: 4.300.- Ft/db
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése
alapján:
„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”
Az elektronikus transzponder (mikrochip) díja: 4.000.- Ft/db
Z a g y v a r é k a s, 2019. szeptember 11.
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