
Bajs, stick och bett samt smittsamt när Biotopia och SVA bjuder in
Biotopia arrangerar tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) två annorlunda aktiviteter för ung som gammal.

– Där lek möter vetenskap uppstår både glädje och lärande. Ta tillfället i akt och besök våra spännande möten. Det blir
garanterat kul! säger Jens Mattsson, generaldirektör vid SVA.

–  Alla är väl intresserade av fästingar och rabies, funderar Emil V. Nilsson, verksamhetsutvecklare på Biotopia, med ett
underfundigt leende på läpparna.

Mjältbrandsbakterie. Foto: Kateryna Kon | Dreamstime. Bilden får användas i anslutning till publicering av pressmeddelandet. Ange fotograf.

En helg för hela familjen – ”Bajs och djur som bits och sticks!”
Kl. 11 - 17, lördag 18 och söndag 19 november på Biotopia, Vasagatan 4 i Uppsala

Bajs och insekter kan sprida sjukdomar mellan människor och djur. Vill du veta hur? Kom och lek, lär och tävla på Biotopia denna helg. Du kan
kika på konstiga insekter, utbilda dig till bajsexpert och öva dig på att tvätta händerna riktigt bra. Experter från SVA finns på plats.

Under lördagen och söndagen kommer följande att hända:

• Lyssna när forskare Anders Lindström, SVA, pratar om djur som sticks och bits kl. 13 - 15, båda dagarna

• Kolla närmare på småkryp – på bild och med lupp

• Testa om du tvättar dina händer tillräckligt bra

• Öva dig på att känna igen bajs och fotspår från olika djur

• Delta i en tipspromenad med roliga vinster

• Försöka packa in djur i paket som kan skickas till SVA för undersökning

En samtalskväll: ”Zoonoser, hur farliga är de?”
Kl. 19 – 21, onsdag 22 november på Biotopia, Vasagatan 4 i Uppsala

Mjältbrand, rabies, campylobacter, salmonella och flera andra sjukdomar kan spridas mellan människor och djur – de kallas zoonoser. Många
av de allvarligaste utbrotten av smittsamma sjukdomar i Sverige och världen är zoonoser. Nya och förändrade smittämnen uppstår hela tiden i
kontaktytorna mellan djur, människor och ekosystem. Men hur stora är smittriskerna? Välkommen till en samtalskväll om zoonoser.

En expertpanel från SVA är på plats för att svara på frågor.
Samtalet leds av Emil V. Nilsson, Biotopia. Från SVA deltar Gunilla Hallgren, epidemiolog, Elina Lahti, epidemiolog och Joakim
Ågren, forskare.
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Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors
hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se


