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Merial tüm hayvan severleri, Dünya Kuduz Günü vesilesiyle
başlatılan sosyal medya kampanyasını desteklemeye çağırıyor
Sanofi’nin hayvan sağlığı bölümü Merial, Kuduz Kontrolü için Küresel İttifak (GARC) ve
dünya çapındaki milyonlarca hayvan severle birlikte 28 Eylül Dünya Kuduz Günü vesilesiyle
kuduzun ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan bilinçlendirme kampanyasına katılıyor.
Merial herkesi köpekli fotoğraflarını #TogetherAgainstRabies ve #MerialMeAndMyDog
hashtag’iyle sosyal medyada paylaşarak “Köpeğim ve Ben – Kuduza Karşı Birlikte”
kampanyasına katılmaya teşvik ediyor.
Köpekler dünya genelinde milyonlarca insan için sadık ve güvenilir birer dost olup, bu özel
hayvanları kuduzdan korumanın en iyi yolu aşılamadır. “Köpeğim ve Ben – Kuduza karşı Birlikte”
Kuduz Kontrolü için Küresel İttifak’ın (GARC) başlattığı global bir sosyal medya kampanyasıdır.
Kampanyaya destek vermenin farklı yolları mevcut. Dileyenler köpekleriyle çekilen fotoğraflarını ve
hikâyelerini sosyal medya hesaplarından paylaşabilirler. Ayrıca toplu köpek aşılamalarını
destekleyenler www.meandmydog.rabiesalliance.org adresindeki kampanya web sitesini ziyaret
edip imza atabilirler. Kampanya kapsamında paylaşılan fotoğraflar ve imzalar GARC’ın Facebook
adresinden izlenebilir (www.facebook.com/GlobalAllianceforRabiesControl).
Hem yaban hayatını hem de ev hayvanlarını koruyacak aşılar geliştiren ve geçmişi dünyanın ilk
kuduz aşısı üreticisi Institute Pasteur-Merieux’ye uzanan hayvan sağlığı şirketi Merial, Dünya Kuduz
Günü kapsamında başlatılan “Köpeğim ve Ben – Kuduza karşı Birlikte” kampanyasının en önemli
destekçileri arasında yer alıyor. Merial tüm hayvan severleri, kampanyayı #TogetherAgainstRabies
ve #MerialMeAndMyDog hashtag’leriyle kendi sosyal ağlarında duyurmaya teşvik ediyor.
Merial, ev ve çiftlik hayvanlarını koruyan bir dizi gelişmiş kuduz aşısı üretmenin yanı sıra kuduzun
yayılmasını önlemek ve dünya genelinde salgınlarla mücadele etmek üzere hükümetlerle ve sivil
toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yapıyor. İlk kez 2007 düzenlenen Dünya Kuduz Günü’nü her yıl
destekleyen Merial, global düzeyde kuduz enfeksiyonunu azaltmak için halk sağlığı alanında
çalışmalar yapıyor.
Kuduzun bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olduğunu vurgulayan Merial Yaban ve Ev Hayvanları
Veteriner Halk Sağlığı Direktörü Joanne Maki, alınabilecek önlemleri şöyle özetliyor: “Kuduz, ev
hayvanlarına yabani hayvanlarla temas yoluyla bulaşmakta ve insanlara da geçebilmektedir. Neyse
ki kuduz, aşıyla kolaylıkla önlenebilmektedir. Dünya Kuduz Günü, hayvanların aşılanması yoluyla
insanlarda kuduzun ortadan kaldırılması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak için eşsiz bir
platform. Sosyal medyada başlatılan kuduz karşıtı kampanyaya ne kadar çok katılım olursa, bu
önemli mücadelede o kadar güçlü oluruz” diyor.

Kuduz Hakkında
Center for Disease Control’a göre, her yıl 70,000 civarında insan kuduzdan ölmektedir. Bu ölümlerin
%99’dan fazlası Afrika ve Asya’da, hasta bir köpeğin ısırması sonucunda gerçekleşmektedir. Tüm
köpek ısırmalarının ve kuduzdan ölümlerin %60 kadarı 15 yaş altı çocuklarda görülmektedir. Kuduz
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%99.9 oranında ölümcül, ancak %100 önlenebilir bir hastalıktır. Köpekleri aşılayarak hastalığın
ortadan kaldırılması onları korumakta ve hastalığın insanlara bulaşmasını önlemektedir.
Dünya Kuduz Günü Hakkında
Her yıl 28 Eylül’de düzenlenen Dünya Kuduz Günü, Kuduz Kontrolü için Küresel İttifak tarafından
2007’de, insanların kuduzun önlenmesi amacıyla bir araya gelebilecekleri global bir fırsat
oluşturmak üzere başlatılmıştır. O zamandan bu yana her geçen yıl büyümüş, halen yüzbinlerce
insan yerel, bölgesel ve ulusal organizasyonlar yapmakta ve katılmaktadır. Daha fazla bilgi için:
http://rabiesalliance.org/world-rabies-day
Kuduz Kontrolü için Küresel İttifak Hakkında
Kuduz Kontrolü için Küresel İttifak kuduzdan en çok etkilenen bölgelerde hastalığı ortadan
kaldırmak için politika değişikliklerini kolaylaştırmak ve modeller geliştirmek üzere hükümetlerle,
veteriner hekimlerle, halk sağlığı ve eğitim uzmanlarıyla birlikte çalışan ve bir kâr amacı gütmeyen
kuruluştur. GARC’ın misyonu kuduzdan kaynaklanan insan ölümlerini ortadan kaldırmak ve hayvan
popülasyonlarında, özellikle de köpeklerde kuduz enfeksiyon oranlarını azaltmaktır. GARC ve
çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:http://rabiesalliance.org.
Merial Hakkında
Merial dünyanın önde gelen yenilikçi hayvan sağlığı şirketi olarak çok çeşitli hayvan türlerinin
sağlığını, refahını ve performansını güçlendirmek üzere geniş bir dizi ürün sunmaktadır. Merial
6,200 çalışanıyla dünya genelinde 150 ülkede faaliyet göstermektedir ve 2013 satışları 2 milyar €
civarındadır. Daha fazla bilgi için:www.merial.com.tr

2/2

