Сказ та кажани
ЩО ТАКЕ СКАЗ?
Сказ — вірус, який заражає головний і спинний мозок. Сказ майже завжди
призводить до смерті, якщо людину не лікувати. Захворювання можна
запобігти, якщо лікування проводиться до появи симптомів.

ЯК ПОШИРЮЄТЬСЯ СКАЗ?
Сказ поширюється, коли заражена тварина кусає чи дряпає людину або
іншу тварину. Ви також можете їм заразитися від контакту зі слиною
інфікованої тварини. У штаті Вашингтон кажан є єдиним відомим
джерелом сказу. Якщо Ви бачите кажанів з такою незвичайною
поведінкою, вони, швидше за все, заражені сказом:




Не можуть літати
Літають в денний час
Роблять багато шуму або інакші хворі дії

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПІДДАЛИСЯ НЕБЕЗПЕЦІ ЗАРАЖЕННЯ
СКАЗОМ
Той, хто контактував з інфікованим кажаном або його слиною, ризикує
заразитися сказом. Це стосується дотику до кажана, укусів, подряпин або
будь-якого іншого контакту незахищеної шкіри з кажаном або його слиною.
Негайно промийте місце укусу, подряпини або контактну милом і водою
протягом щонайменше 10 хвилин. Зверніться до свого постачальника
медичних послуг або в громадську організацію охорони здоров'я (тел. 206296-4774), щоб отримати вказівки щодо лікування. Якщо ви вважаєте, що
ваш улюбленець був підданий небезпеці зараження сказом, зателефонуйте
своєму ветеринару.

ВИ НІКОЛИ НЕ МОЖЕТЕ ЗНАТИ, ЗАРАЖЕНІ ВИ, ЧИ НІ
Кажани мають дуже маленькі зуби, тому вони можуть непомітно вкусити
Вас, а укус може не залишити чіткої позначки. Для попередження сказу
може знадобитися спеціальна обробка, якщо кажана знайдено в кімнаті, в
який перебуває така людина:





Що спить
Дитина без нагляду
З обмеженими фізичними або розумовими можливостями або
Отруєна

ЗБЕРІГАННЯ КАЖАНА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НА СКАЗ
Якщо Ви думаєте, що у Вас або Вашого улюбленця, можливо, був контакт
з кажаном, дуже важливо за можливістю зловити цього кажана, щоб його
можна було перевірити на сказ. Ця перевірка може підтвердити, що
потрібне подальше лікування, наприклад вакцинація від сказу.
Не торкайтеся і не ловіть кажана без товстих рукавичок. Деякі агентства з
контролю тварин та приватні компанії можуть допомогти зловити кажана.
Більш детальну інформацію про те, як безпечно зловити кажана і
перевірити його на сказ, можна знайти за адресою: kingcounty.gov/bats

ВАШ ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАХИСТ ВАШИХ
Вакцинуйте своїх улюбленців, щоб захистити їх від сказу. У штаті
Вашингтон для собак, котів і тхірів вимагається обов'язкова сучасна
вакцинація від сказу.
Уникайте контакту з кажанами, дикими та бродячими тваринами. Кажани —
полохливі тварини, які за своєю природою схильні уникати людей. Ніколи
не торкайтеся їх! Дізнайтеся, як стримувати кажанів подалі від Вашого
будинку на веб-сайті kingcounty.gov/bats

Навчіть дітей триматися подалі від диких тварин та їх улюбленців, які не
добре себе відчувають. Заохочуйте їх повідомляти про будь-які укуси
тварин, подряпини або контакти дорослих з дикими тваринами.

БІЛЬШІСТЬ КАЖАНІВ НЕ ЗАРАЖЕНІ СКАЗОМ
Нам потрібні кажані! Кажани дуже важливі для нашого оточення. Вони
розсіюють насіння фруктів, запилюють рослини і їдять тонни комах. Послід
кажана — прекрасне природне добриво, яке забезпечує поживні речовини
для багатьох живих істот. Переважна більшість кажанів не заражені
сказом.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт:
kingcounty.gov/bats
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