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 ما الذي يحتاجه طاقم تحصين الكالب من مستلزمات؟ .5.2.1

ستجد فيما يلي قائمة بالمستلزمات األساسية لتحصين مائة حيوان (كالب وقطط) أو ما يحتاجه كل مركز تحصين يستخدم استراتيجية 
لقراءة المزيد عن االستراتيجيات المتاحة لتحصين الكالب. من المستحسن دائما شراء المستلزمات  هناالمركزية. أنقرتحصين النقطة 

ستلزمات الزائدة في حمالت الحقة (على سبيل المثال بزيادة طفيفة. قد يكون هناك بعض الهدر، إال أنه يمكن استخدام معظم الم
الشهادات، والحقن واللقاحات وغيرها). وقد ال تكون بعض البنود مطلوبة (مثل الطاوالت والكراسي) إذا تم استخدام استراتيجيات أخرى. 

 .لالطالع على جدول بملخص لما تحتاج شرائه بحسب االستراتيجية التي قررت أن تعتمدها هناأنقر

 .للحصول على نسخة إلكترونية (بي دي إف) من هذا القسم هناأنقر

  :مواد الدعاية

 Posters  

 ملصقات  

  .منشورات 

  .قة/مركز تحصينواحدة لكل فر - "راية قياس متر ء مترين مكتوب عليها "مركز التحصين 

  .مكبرات الصوت المحمولة 

 .مجموعة واحدة لكل فرد تحصين –فانالت تي شيرت (وقبعات) اختيارية لتمييز القائمين على التحصين  

  :مواد للتسجيل/التصديق

  .سواء المحمولة منها أو تلك التي يمكن استعارتها من المدارس المحلية أو ما شابه ذلك - مناضد وكراسي 

يجب أن تكون تلك السجالت مطبوعة مسبقا بأعمدة تتضمن اسم المالك، ورقم التسجيل، و"العنوان" أو  - سجالت تسجيل الكالب 
القرية/النجع، واألنواع الحيوانية (أي كلب أو قطة)، إسم الكلب/القطة، والعمر والجنس وتاريخ التحصينات ومكان لبيان تاريخ ومكان 

  .الحملة

  .لكل فريق 2لى األقل ع –أقالم  

. ينبغي أن تتضمن الشهادة اسم وعنوان المالك، واألنواع الحيوانية (أي كلب أو قطة)، اسم الكلب/ القط، 110 - شهادات التحصين  
لالطالع على بعض األمثلة. كما  هناأنقر .العمر، الجنس، المنتِج، الرقم المسلسل ونوع اللقاح وتاريخ التحصين، والتوقيع على التحصين

 .يمكن تضمين معلومات إضافية على الجزء الخلفي من الشهادة

  :مواد للتحصين :مواد للتحصين

 :ائها عن طريق الفمجرعة بافتراض أنه سيكون هناك بعض الهدر. ويمكن حقن اللقاحات فى الحيوان أو إعط 110للقاحات:  

إن لقاحات الحقن التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية أو المنظمة العالمية للصحة الحيوانية هي لقاحات خاليا مستزرعة  •
 هناالتي ثبت أنها آمنة وفعالة وغير مكلفة نسبياً. يجب اتباع الخطوط اإلرشادية المنشورة إذا كانت اللقاحات تنتج محليا. أنقر

 .لمزيد من المعلومات حول اللقاحات الحيوانية

  .(ق الفم (للكالب التي ال يمكن الوصول إليها بسهولةللحصول على معلومات عن لقاحات لبرامج التحصين عن طري هناأنقر  •

حيث أن التقديرات قد تكون منحازة، يجب توخي الحيطة: عليك اتخاذ أعلى تقدير لعدد الكالب والقطط التي يلزم تحصينها في الحملة 
لها تواريخ انتهاء صالحية فيما بعد  المقبلة. وقد يكون لديك فائض، لذا يكون عليك أن تطلب من المورد تقديم عدد من الجرعات التي

  .صالحية فيما بعد حمالت العام القادم .حمالت العام القادم

  .(لثالجات المحمولة أو أجهزة التبريد (بما في ذلك المبردات المصنوعة من البوليسترين 

 عبوات الثلج  

استخدام اإلبر مرة واحدة فقط لكل كلب ما لم يتم تعقيمها، إال أنه وحدة. على الرغم من أنه يجب  110ما يصل إلى  - الحقن واإلبر 
  .يمكن إعادة استخدام الحقن لعدد من الكالب لخفض التكاليف

  .لكل مركز تحصين 2 - حاويات بالستيكية للتخلص اآلمن من اإلبر والحقن 

  .20 –قفازات لالستخدام لمرة واحدة فقط  

  .(لصحيح من أجزاء أو كامل الطعوم المستخدمة (إذا كان يتم تناول اللقاحات عن طريق الفمكيس من البالستيك للتخلص ا 

 جرام  500 - قطن 
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  .مل 200 –كحول  

 لكل مركز تحصين  2 -منشفة) التي يتم التخلص منها  100صابون وعبوة من المناشف الورقية ( 

متراً)  30أدوات مؤقتة (أطواق بالستيكية ملونة أو طالء، يمكن رؤيتها على بعد  :هناأدوات تمييز الكالب المحصنة، وهو ما تم وصفه  
وحدة. هناك حاجة إلى هذه األجهزة فقط إذا كان يلزم  110 - الموارد المتاحةأو أدوات دائمة (وشم، عالمات، رقائق االلكترونية) حسب 

عمل دراسات رقابية لتقديرات انتشار التحصين، إال أنها غالبا ما تكون حافزا مفيدا ومطلوبا بالنسبة ألصحاب الكالب ومؤشرا لحظيا 
لالطالع  هناعليها وتطبيقها بطريقة رخيصة وسريعة. أنقر نجاح حملة التحصين. لذا فإنه يوصى باستخدامها، إذا كان يمكن الحصول

  .على بعض األمثلة عن األدوات المؤقتة

 

 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 :أدوات اإلمساك بالكالب وتقييد حركتها

معظم الحاالت تقريبا تكون جميع الكالب تقريبا متاحة للتحصين، دون الحاجة إلى معدات خاصة، خاصة إذا كان األفراد المسؤولين في 
عن التعامل مع الكلب من ذوي الخبرة وإذا كان القائمون على التحصين قد وضحوا اإلجراء بشكل جيد للشخص الذي أحضر الحيوان 

  .لمعرفة المزيد عن تقنيات التقييد هناللتحصين. أنقر 

ي أضيق الحدود ويمكن ومع ذلك، إذا كان المستوى المطلوب لتقييد الكالب ليس معروفا، فإنه يمكن شراء عدد من مواد تقييد الكالب ف
  :إضافة مواد إضافية في وقت الحق عندما يتم تقدير االحتياجات الفعلية

  .شبكة اإلمساك بالكالب أو عامود تقييد الكالب 

  .لكل مركز تحصين 2 - حبال أو مقاود ذاتية الشد 

الكمامة الذي يتم التخلص منه (مثل مواد التضميد)،  يمكن استخدام الكمامات التي يمكن تطهيرها فيما بين الكالب أو شريط –كمامات  
  .والذي يمكن التخلص منه بعد كلب

  .قد يكون من المطلوب استخدام الحقن المطولة ألنواع معينة من الكالب 

 .لة عن أدوات اإلمساك بالكالب تقييدهاللحصول على بعض األمث هناأنقر 

  :العقاقير/العالجات األساسية

  .مجموعة اإلسعافات األولية 

  .العناية األساسية بالجروح 

 .(العقاقير األساسية لمكافحة الطفيليات (على سبيل المثال آيفرمكتين لعالج الجرب 
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 بجامعة لوساكا صورة لجمعية لوساكا للرفق بالحيوان وكليةالطب البيطري

عقاقير القتل الرحيم (بما في ذلك المهدئات). سوف تكون هناك حاجة إلى تلك العقاقير إذا صادفت فرق التحصين كالباً مصابة بداء  
لمعرفة المزيد حول التخلص من الكالب (إذا  هناالكلب. في بعض البلدان قد تكون تلك اإلجراءات مطلوبة من قبل أصحاب الكالب. أنقر

 .(لزم األمر

 

 


