
Szczepienie przeciwko wściekliźnie: 
 

Szczepienie przeciwko wściekliźnie uznaje się za waŜne jeŜeli, zostało ono przeprowadzone po 
zidentyfikowaniu zwierzęcia: 
 

Szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜane jest za waŜne, o ile spełnione są następujące 
wymagania:  

(zgodnie z załącznikiem Ia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  438/2010 
nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie 
wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych 
o charakterze niehandlowym) 

1. Szczepionka przeciwko wściekliźnie musi:  
a) być szczepionką inną niŜ Ŝywa modyfikowana szczepionka i naleŜeć do jednej z poniŜszych 
kategorii:  

� inaktywowana szczepionka zawierająca co najmniej jedną antygenową jednostkę w 
dawce (norma WHO); lub  

� szczepionka rekombinowana powodująca ekspresję glikoproteiny odpornościowej wirusa 
wścieklizny w Ŝywym wektorze wirusowym;  

b) w przypadku stosowania w państwie członkowskim, posiadać pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z:  

� dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w 
sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów 
leczniczych (*); lub  

� rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz 
ustanawiające Europejską Agencję Leków (**);  

c) w przypadku stosowania w państwie trzecim, spełniać co najmniej wymogi ustanowione w 
części C rozdziału 2.1.13 Podręcznika testów diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt 
lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, wydanie z 2008 r.  
 
2. Szczepionka przeciw wściekliźnie moŜe być uznana za waŜną jedynie wtedy, kiedy spełnia 
następujące warunki:  
a) szczepionka została podana w dniu wskazanym w:  

� sekcji IV paszportu; lub  
� odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia towarzyszącego zwierzęciu;  

b) data, o której mowa w lit. a), nie moŜe być wcześniejsza niŜ data wszczepienia 
mikroczipu, wskazana w:  

� sekcji III pkt 2 paszportu; lub  
� odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia towarzyszącego zwierzęciu; 



c) musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia, wymaganego przez 
producenta dla pierwszego szczepienia zgodnie z wymaganiami technicznymi pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1 lit. b), dla szczepionki przeciwko wściekliźnie 
w państwie członkowskim lub państwie trzecim, w którym podano szczepionkę;  
d) okres waŜności szczepienia, zgodnie z wymaganiami technicznymi pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu dla szczepionki przeciwko wściekliźnie w państwie członkowskim lub 
państwie trzecim, w którym podano szczepionkę, musiał zostać wpisany przez upowaŜnionego 
lekarza weterynarii w:  

� sekcji IV paszportu; lub  
� odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia towarzyszącego zwierzęciu;  

e) ponowne szczepienie (dawka przypominająca) musi zostać uznane za pierwsze szczepienie, 
jeŜeli nie zostało przeprowadzone w okresie waŜności poprzedniego szczepienia, o którym 
mowa w lit. d). 
 


