
dokładnie oczyść zranione miejsce – przemyj
ranę ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie

ją odkaź i zabandażuj (nie należy przedwcześnie
tamować krwi, gdyż krew może też wypłukać

wirusa z rany),
 

niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego
kontaktu lub zadzwoń na pogotowie

ratunkowe lub numer 112,
 

jeśli doszło do pogryzienia przez dzikie zwierzę, 
a nie ma możliwości podjęcia obserwacji

weterynaryjnej zwierzęcia w kierunku wścieklizny,
poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

 
w przypadku pogryzienia przez zwierzęta

domowe, należy ustalić właściciela zwierzęcia
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie

kontakt telefoniczny), w celu zgłoszenia go do
obserwacji weterynaryjnej w kierunku

wścieklizny,
 

 jeżeli ustalenie właściciela zwierzęcia domowego
jest niemożliwe, poddaj się szczepieniu

przeciwko wściekliźnie.
 

Obszarem zagrożonym wścieklizną zostały
objęte tereny powiatów: garwolińskiego,

mińskiego i otwockiego 
oraz dzielnic: Wawer i Wesoła M. St. Warszawy

potwierdzone przypadki w okolicach Warszawy 

 

·organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów
z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt

wrażliwych na wściekliznę oraz polowań i odłowów
zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów

sanitarnych dzików oraz polowań
indywidualnych na dziki bez udziału psów

 i nagonki

Uwaga!

Na obszarze zagrożonym wścieklizną
obowiązuje m.in.:

trzymania psów na smyczy lub na
ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów

w zamknięciu;

pozostawiania zwierząt gospodarskich 
w okólnikach i na zamkniętych wybiegach

Zachęcamy do obserwowania kanałów informacyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

gov.pl/uw-mazowiecki @MUW_RP@MUW.Warszawa

Nakaz

Zakaz

Jak postępować w przypadku 
pogryzienia lub pokąsania 

przez dzikie zwierzę?

Zeskanuj kod QR 
i dowiedz się więcej

wścieklizna u lisów!
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Nakaz

Zakaz

Zeskanuj kod QR 
i dowiedz się więcej

wścieklizna u lisów!

Jak postępować w przypadku
pojawienia się dzikiego zwierzęcia 

na posesji?

nie płosz go, zostaw otwartą bramę, a zwierzę
samo spokojnie wróci do swojego naturalnego

środowiska,
 

gdy uznasz, że zwierzę zachowuje się nietypowo,
powiadom służby interwencyjne, np. policję,
straż miejską/gminną lub Powiatowego Lekarza
Weterynarii - ZWIERZĘTA, KTÓRE DZIWNIE SIĘ
ZACHOWUJĄ, MOGĄ BYĆ CHORE LUB RANNE.

Jak postępować w sytuacji natknięcia się 
na padłego lisa?

nie dotykaj zwłok zwierzęcia i jeśli to możliwe
nie zbliżaj się do nich,

 
powiadom niezwłocznie Powiatowego Lekarza

Weterynarii,
 

w miarę możliwości oznakuj miejsce
znalezienia padłego lisa, 

by ułatwić jego odnalezienie przez odpowiednie
służby.

 


