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Para sa Agarang Paglabas

Ang Feline Panleukopenia Virus (FPV) ay Napapansin
sa Mga Hayop na nakasilong sa Serbisyo sa
Pangangalaga at Tirahan ng mga Hayop sa Long
Beach
Ang Publiko ay hinihiklayat na gumawa ng Hakbang upang Maiwasan
ang Pagkalat nito
Noong Hunyo 12, 2021, natuklasan ng Serbisyo at Pangangalaga sa mga Hayop sa
Long Beach (Long Beach Animal Care Services - LBACS) na ang isang kuting na
pumasok sa kanlungan noong Hunyo 4 ay nakakahawa ng Feline Panleukopenia Virus
(FPV) at kilala rin bilang Feline Distemper. Ang mga karagdagang kuting ay
kumpirmadong nahawaan ng FPV sa mga sumunod na araw sa pagdating ng mga ito.
Ang kawani ng LBACS ay nagpapatupad ng maraming mga hakbang upang
protektahan ang populasyon ng mga pusa na kasalukuyang nasa pangangalaga nila.
Ano ang Bayrus na Feline Panleukopenia Virus (FPV)?
Ang Panleukopenia ay isang feline na bayrus na nagdudulot sa nahawahang hayop na
mawala ang lahat ng mga panlaban laban sa anumang mga bayrus o bakterya. Sa
isang populasyon ng mga pusa na hindi pa nabakunahan, ito ay isang nakakamatay na
sakit. Ito ang kadahilanan na ang ACS ay nag-iingat sa pagaruga ng mga pusa upang
limitahan ang pagkalat ng lahat ng sakit hangga’t maaari.
Paano kumalat ang FPV?
Ang FPV ay kumakalat kapag ang isang pusa ay nakakain ng bayral na materyal na
mayroong ganitong bayrus na labi sa mga katawan nito. Maaari itong mangyari sa
pamamagitan ng paggamit ng litter box, mga mangkok ng pagkain at tubig, pati sa
pag-almuhasahin ng mga hayop, at iba pa.

Bakit ang sakit na ito ay nasa mga kanlungan ng mga hayop?Ang FPV ay isang
hindi isang sakit na tukoy sa mga kanlungan ng hayop. Ito ay isang sakit na
karaniwang pumapatay sa mga hindi naka-laktasang mga ligaw ng pusa at kuting at
malamang na ipinakilala ng isang hindi kilalang pusa o kuting sa isang kanlungan ng
mga hayop na hindi pa nabakunahan. Ang mga bakuna sa FPV ay lubos na epektibo at
maiiwasan ang sakit na ito.
Paano mapipigilan ang FPV?
Ang LBACS ay isang namamahala sa mga hayop na naapektuhan ang buhay. Ang
mga pusa na may sakit ay inihiiwalay mula sa malusog na mga pusa at ang kawani ay
magsasagawa ng mga karagdagang hakbang upang bawasan ang panganib ng mga
feline sa mga may sakit, nasugatan, o nangangailangan lamang ng medikal na
atensyon at ang kawani ay hindi gumagamit ng apektadong silid kung saan ang mga
nahawahan na mga kuting ay nakilala na mga bagong dating na mga pusa at kuting.
Ang LBACS ay makakakuha ng karagdagang mga lugar ng pabahay upang mabisang
ihiwalay ang iba’t-ibang mga pangkat ng populasyon ng pusa. Ang kwarantin ay
babantayan ng isang beterinaryo at magkakabisa sa loob ng 14 na araw mua sa petsa
ng huling insidente ng sakit. Ang pagbabakuna sa apoyntment ay ang karaniwang
pamantayan para sa lahat ng mga pusa na pumapasok sa LBACS na hindi bababa sa
apat na linggo ang edad; maaari itong magbigay ng kaligtasan sa loob ng ilang araw.
Ano ang magagawa ng mga miyembro ng pamayanan upang maiwasan ang
paglaganap ng FVP?
● Pagbabakuna - Mahigpit na hinihimok ang mga may-ari ng pusa na panatilihing
napapanahon ang kanilang mga pusa sa kanilang mga bakuna. Ang mga
bakuna sa FVP ay lubos na epektibo, at maiiwasan ang sakit na ito. Ang FVP ay
pinipigilan ng pagbabakuna ng mga kuting na may isang serye ng tatlo o higit
pang mga bakuna sa Panleukopenia sa pagitan ng edad na 2 at 4 na buwan.
Ang bakuna ay dapat ibigay muli makalipas ang isang taon pagkatapos at bawat
tatlong taon sa mga susunod na araw sa buong buhay nito.
● Protektahan ang mga Kuting - Panatilihin ang mga kuting sa loob ng bahay at
malayo mula sa mga di pamilyar na pusa hanggang sa matapos nito ang
kanilang kumpletong serye ng pagbabakuna. Ang mga alagang pusa ay laging
ligtas kapag itinatago sa loob ng bahya o kung ligtas na nakapaloob sa mga
panlabas na kapaligiran.
● Ilayo ang iyong pusa mula sa mga may sakit at ligaw na pusa - Maaaring
mahawahan ng mga may sakit na pusa ang mga kahon ng basura at ang kalapit

na kapaligiran at ilipat ang bayrus sa isa pang pusa. Hindi dapat payagan ng
mga may-ari ng pus ang kanilang pusa na magkaroon ng direktang
pakikipag-ugnayan sa anumang mga may sakit na pusa o magbahagi ng mga
pagkain o mangkok ng tubig pahingahan sa mga may sakit o hindi kilala ng pusa.
● Panatilihin ang pagkain ng alagang hayop at tubig sa loob ng bahay at
malayo sa mga panlabas na pusa - Ang pagkain sa labas ng alagang hayop at
tubig ay maaaring makaakit ng mga pusang gala. Ang mga pusa ng pamayanan
o mga “pusang ligas”, na spay-, na nuter, at nabakunahan ay hindi gaanong
banta sa mga alagang pusa. Ang mga pusa na hindi nakapasok sa isang
programa ng Komunidad Ng mga Pusa ay maaaring maging isang seryosong
peligro sa mga alagang pusa.
● Huwag magdala ng mga malulusog na pusa sa mga Kanlungan ng mga
Hayop - Dapat pigilan ng mga miyembro ng komunidad na magdala ng anumang
malulusog na pusa at kuting sa anumang tirahan ng hayop. Pahintulutan ang
mga hayop na ito na mantili sa ugar at makipag-ugnayan sa mga serbisyo sa
hayop upang makakuha ng tulong at mga voucher na pangalagaan at mailagay
at mai-nuter ang mga hayop na ito.
Mga karagdagang impormasyon ay abeylabol here.
Para sa ma katanungan sa midia ay maaaring idirekta kay Staycee Dains,
Tagapamahala sa mga Serbisyong Pag-aalaga sa mga Hayop sa 562.570.3051 or
Staycee.Dains@longbeach.gov.
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