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Dotyczące szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w 

województwie mazowieckim.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach 1-13 

kwietnia 2022 r. przeprowadzona zostanie wiosenna akcja szczepień ochronnych lisów wolno 

żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. 

Szczepienia dokonuje się na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 

1342 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie prowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. 

U. poz. 1737). Do szczepienia będzie użyta szczepionka doustna Lysvulpen  w formie „przynęty” 

zawierającej żywy atenuowany szczep wirusa wścieklizny. Przynęty – z zawartością płynnej 

szczepionki w kapsule (blister) – zostaną zrzucone z samolotu oraz wyłożone ręcznie na tereny 

kompleksów leśnych, łąk i pól z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów 

zabudowanych. 

Starostwa, Urzędy Miast, Urzędy Gmin proszę o powiadomienie ludności i 

rozpropagowanie materiałów informujących o szczepieniu lisów przekazanych za pośrednictwem 

Powiatowych Lekarzy Weterynarii. W podobny sposób, zarządy parków krajobrazowych 

położonych (w całości lub części) na terenie powiatów województwa mazowieckiego objętych 

wiosenną akcją szczepienia: Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego, Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Podlaski 
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Przełom Bugu” powiadomią przebywające osoby na podległych terenach i rozprowadzą materiały o 

szczepieniu lisów.

Jednocześnie, zwracam się z prośbą do Dyrekcji ww. parków oraz Polskiego Związku 

Łowieckiego – Zarządu Okręgowego w Warszawie, Radomiu, Skierniewicach, Ciechanowie, 

Ostrołęce, Siedlcach, Kielcach, Płocku i Białej Podlasce, Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Warszawie, Radomiu, Lublinie, Białymstoku, Łodzi, Olsztynie i nadleśnictw 

województwa mazowieckiego, aby w uzgodnieniu z właściwymi terenowo Powiatowymi 

Lekarzami Weterynarii informowali własne służby i myśliwych o dostarczeniu do badań 

(monitoringu) odstrzelonych lisów pochodzących z terenów objętych akcją. Lisy należy dostarczać 

do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Oddziału Terenowego w Ostrołęce, ul. Składowa 

8a, zgodnie z umowami zawartymi z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii województwa 

mazowieckiego.

Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego o przekazanie informacji właściwym dla miejsc działania zespołom służby zdrowia o 

postępowaniu na wypadek kontaktu osób ze szczepionką. Lekarze Weterynarii z terenowych 

lecznic dla zwierząt w uzgodnieniu z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii dokonują obserwacji 

zwierząt domowych i gospodarskich, które przypadkowo zetknęły się ze szczepionką.
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