
 

 

 

 
 
 

  حافظ على صحة كلبك و اجعله سعيدا

  حصن كلبك ضد مرض السعار
 

حين تبدأ في تربية كلب أو قط، قم على 
الفور بترتيب إجراءات التحصين 

الدورية ضد مرض السعار أو داء 
الكلِب عن طريق الطبيب البيطري أو 

 مسئول الصحة العامة.

 تحديد نسل الحيوانات
 

عند تفشي مرض السعار، تساھم 
الزيادة في اعداد الحيوانات في 

  انتشار المرض.
  

إن كان لديك كلب أو قط، قم على 
الفور بإشتشارة طبيب بيطري 
عن اإلجراءات الالزمة لمنع 

والدة الكثير من الجراء و صغار 
  القطط الغير مرغوب فيھا.

  

يساعد منع تناسل الحيواتات ايضا 
كلبك أو في الحفاظ على صحة 

قطتك، و ينتج عنه تحسن ملحوظ 
  .ھافي سلوك

شھادة 
التحصين 

ضد مرض 
 السعار

عطوفا في معاملة الكالب و كن رقيقا و 
 حمي نفسك ايضاأ

كيف تتجنب عضات الكالب
 

ال تزعج كلب اثتاء تناوله الطعام، 
 ھاإھتمامد أم عنأو عند نومه، أو 

 بجرائھا الصغيرة.
 

قد يقوم الكلب بالعض عندما يشعر 
 بالخوق أو التھديد.

 

.ال تقذف الكلب بعصى أو بحجارة  

ال تقترب من كلب مقيد في 
مكان ما أو خلف أسوار 

.بيت أو حديقة  

ال تقترب من جراء 
صغيرة مع أمھا، فقد 
تعضك األم لحماية 

 صغارھا.



 

 

 
 كيف تتجنب عضات الكالب

(تكملة)  

 إن اقترب إليك كلب ثائر

 ال تنظر لكلب مباشرة في عينيه.

  توقف تماما عن الحركة....
  أنظر فقط إلى األرض....

 ثم تراجع ببطء شديد...

ال ترقض أو تقوم بحركة 
مفاجئة سريعة بالقرب من 

 الكالب.

 أو تجري!ال تتحول فجأة 

إذا أقترب منك كلب يزوم، تظاھر 
كأنك شجرة: قف منتصبا صامتا و 
يديك بجوارك، اسمح للكلب ان يشم 

رائحتك، فعادة يرحل بعد ذلك. 

إن ھجم الكلب، خذ وضع 
الصخرة، إلتف في 

األرض على شكل دائري 
ضاما أرجللك إلى صدرك 
و حاميا وجھك و جسمك.

 ،بجرح إن أصابك كلب
قم بغسل الجرح جيدا بالصابون و الماء  

  الجاري لمدة عشر دقائق.
  .إذھب إلى المستشفى

إن لم تكن متأكدا من حصول الكلب 
على تحصين السعار قم بعزل الكلب 

ه حيا بقائ من ) حتى تتأكد(أو تذكر شكله
 .و خلوه من مرض السعار


