העלאת מודעות למחלת הכלבת בקרב תלמידי בי"ס
א .אין לבוא במגע עם חיות בר בכלל!
אם פגשתם בטורף בר ,קיים סיכון גבוה שהוא נגוע במחלת הכלבת .במקרה זה עלייך להודיע
מיידית להורה ,מורה או מבוגר אחראי אחר ,אשר יפנה לשירות הווטרינרי העירוני או לתברואן
המועצה לטיפול בחיית הבר.
ב .אין לבוא במגע עם כלבים וחתולים משוטטים אשר אינם מוכרים לך!
גם אם הכלב או החתול נראים לך ידידותיים ולא מזיקים ,אין לבוא עמו במגע בכלל!
ג .בדוק עם הורייך אם חיית המחמד שלכם קיבלה חיסון כנגד מחלת הכלבת
כל כלב חייב על פי החוק לקבל חיסון כלבת מדי שנה .באזורי סיכון גבוה כשלכם מומלץ גם
לחסן חתולים ,סוסים ,חמורים וחיות משק.
ד .אין לבוא במגע עם כלבים וחתולים המוכרים לך ,אלא באישור בעליהם
בנוגע לכלבים וחתולים השייכים לחברייך או שכנייך ,יש לוודא כי הם מחוסנים נגד מחלת
הכלבת.
ה .יש לשים לב לכלבים וחתולים או חיות משק מוכרים אשר שינו את התנהגותם – ולפנות
מיידית למבוגר אחראי
יש לשים לב אם בע"ח אשר מוכר לך וידוע לך ,משנה את התנהגותו האופיינית .דוגמאות לכך:
כלב שהיה נינוח וידידותי הפך להיות נשכן ואגרסיבי או לחילופין ,התנהגות הפוכה מעין זו
עשויה להצביע על הדבקות בעל החיים במחלה.
ו.

אם היית עד לתקיפות ונשיכות בין בע"ח או הבחנת בסימני נשיכה בבע"ח השייכים לך או
בע"ח אחרים יש לפנות מיידית למבוגר אחראי כדי שיפנה לשירות הווטרינרי העירוני.
יש לשטוף מיידית את אזור הפצע במים וסבון ולאחר מכן להודיע להורייך ,למורה או למבוגר
אחראי אחר ,אשר יפנו אתך לרופא המשפחה או למשרד הבריאות האזורי לשם קבלת ייעוץ
וטיפול מונע במידת הצורך.

החומר מוגש באדיבות משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים
לחומר ומידע נוסף ניתן לפנות לאתר משרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il :

כלבת?! לא אצלנו
הוראות הגנה מפני מחלת הכלבת

כשכלב נמצא
בקרבתך ,אל
תרוץ! שמור על
קור רוח

כאשר כלב אוכל ,ישן או מטפל בגוריו,
אל תפריע לו ,או תזרוק לעברו אבנים
ומקלות .תן לו להמשיך בעיסוקיו.

אל תתקרב לכלב קשור או
כלב הנמצא מאחורי גדר.
המשך בדרכך

כאשר כלב עצבני נמצא בקרבתך,

אל תתגרה בכלב
באמצעות מבט ישירות אל
תוך עיניו.

אימא שומרת על גוריה ,גם אם לא
רואים אותה בשטח .לכן חשוב שלא
להתקרב לגורים הקטנים וכך להימנע
מכל סכנה.

אין צורך לרוץ .פשוט הפנה מבטך
לכיוון הרצפה וצעד לאחור עד
שיחלוף.

אם כלב נובח מתקרב אלייך,
עמוד מבלי לזוז כאשר ידייך לצדי גופך!
אפשר לכלב לרחרח אותך
בדרך כלל הכלב יעזוב אותך ויתרחק

אל תסתובב ואל תרוץ

טיפים לבריאות הכלב:
אישור חיסון
נגד כלבת

אם כלב תוקף אותך הפנה לו את גבך,
התכופף והגן על הפנים באמצעות
הידיים!

אימצת כלב או חתול?
עליך לגשת לרופא וטרינר ולחסן
אותו נגד מחלת הכלבת.

דאג לעקר /לסרס את כלבך/תך ולמנוע
ילודת גורים בלתי רצויים.
עיקור/סירוס ישמור על מזג הכלב ועל
בריאותו.

World Society for the Protection of Animals

אם ננשכת,
שמור על קור רוח!
גש לשטוף את הפצע במים וסבון
במשך  10דקות לפחות.
פנה להורייך או למבוגר אחראי
בבקשה לסיוע רפואי.
השתדל לזכור כיצד נראה הכלב
הנושך כדי שנוכל לבודדו ולהסגירו וכך
לשלול אפשרויות למחלות שהכלב
עלול לשאת.

