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Възможности за управление на
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Дефиниция на OIE за бездомни кучета

Собствено куче: куче, за което има човек,
който да се грижи

Безстопанствено куче: куче, което не е под
директен контрол на човек или не е
защитено;

Видове безстопанствени КЧ:

1. Свободно скитащо КЧ със собственик КЧ, което не е под директен
контрол или забрани;

2. Свободно скитащо КЧ без собственик;

3. Подивяло КЧ: домашно КЧ, което е пуснато на свобода и вече не е
под директен контрол на човек, относно успешната му
репродукция;



Популацията на свободно живеещите
КЧ води до някои проблеми за
здравето на хората:

n Зоонози (бяс,
ехинококоза,
лайшманиоза)

n Опазванена
средата (напр.
шум, фекалии)

n Неприемливо
поведение
(шум, лайи
преследваненаМПС)

n Пътни

инциденти

n Атакаи
нараняване
нахората



... И хуманното отношение

n Липсаназащитаот
неблагоприятните
факторинаоколната
среда;

n Недостатъчнохрана

n Липсана
ветеринарномедици
нскагрижа

n Липсващи,недостатъ
чниилинеадекватни
програми законтрол
на зоонозите

n Инвазиянаоколната
среда

n Опасност от
нараняванеот
домашниидиви
животни



ВВ многомного странистрани определянетоопределянето нана КЧКЧ катокато „„домашнидомашни““
илиили „„бездомнибездомни““ ее неподходящонеподходящо заза градскитеградските средисреди

Хората могат да имат различна връзка с КЧ на
улицата – в някои страни КЧ се приемат като напаст,
но в други те се почитат и е много важно да се
разбере нагласата на хората и поведението на КЧ,
които са на улицата;

Домашни или бездомни КЧ?



През 1986 СЗО препоръчва да се направят
проучвания, относно популацията на КЧ и
техните поведенчески реакции и това да се вземе
под внимание при ефективното и ефикасно
планиране и прилагане на програмите за контрол
на беса и мерки за адекватен контрол;

Препоръки на СЗО:



n Съотношение КЧ/
Човек 1/10

n 75% от популацията на
КЧ е свободно
живееща;

Статистика на СЗО



1. Морски транспорт
2. Сухопътен транспорт
3. Въздушен транспорт
4. Клане
5. Убиване с цел контрол на заболяванията;
6. Контрол на популацията на

безстопанствените КЧ
7. Използване на животни в опити и за

обучение;
8. ХОЖ при транспорт на риба
9. Аспекти на ХОЖ при зашеметяване и

убиване на риба за човешка консумация;

OIE стандарти за ХОЖ



Основни принципи

ü Важно е да се определят ясно отговорностите на
собствениците на КЧ;

ü Трябва да се намери доказателство, че
екологията на КЧ е свързана с поведението на
КЧ;

ü Нужда да се промени поведението на хората, за
да има успех при работата с безстопанствените
КЧ;



Чл. 2 Цели на програма за контрол на
КЧ:

ü Подобряване на здравето на КЧ и хуманното
отношение към тях;

ü Редуциране на броя на безстопанствените КЧ до
приемливо ниво;

ü Редуциране на риска от зоонози и паразитни
заболявания;

ü Защита на околната среда;
ü Защита от нерегламентирана търговия и трафик
на животните



Чл.3 Отговорности и компетенции:

ü Ветеринарни власти ( информационни кампании,
стриктно прилагане на законодателството)

ü Други правителствени агенции (здравни служби,
служби за защита на околната среда и защита на населението )

ü Местни власти(контрол на законодателството, схеми за
субсидии)

ü Ветеринарни лекари( ключова роля при програмите за
контрол на заболяванията; информиране на стопаните на КЧ за
тяхната отговорност;)

ü НПО (информираност на населението, управление на приюти,
работа

ü Собственици на КЧ( отговорна собственост -> animals
needs, identification & registration, birth control)



Национално
законодателство

Местни
източници

“отговорна
собственост”
& обучение

Програми за
управление на КЧ

Медии

Организации за ХОЖ
Ветеринарни служби

ЧПВЛ

Университети

Национални и
регионални служби

Граждани

Общини, Местна власт



Чл.4 Планиране на програмите

ü Идентифициране на източника на
безстопанствени КЧ

ü Определяне на броя на КЧ, разпространение и
екология;

ü Разработване на специфично законодателство;

ü Източници ( не са неизчерпаеми………..!!)



ЧЛ.5 контролни мерки
ü Образоване и законодателство за отговорна
собственост на КЧ;

ü Идентификация и регистрация на КЧ
ü Контрол на раждаемостта
ü Отстраняване, работа и управление на
свободно- скитащите КЧ (стандарти за
жилищната среда програми за осиновяване)

ü Контрол на околната среда – достъп до храни –
„повече отпадъци – повече кучета“

ü Контрол на придвижването на КЧ (национални и
международни)

ü Изисквания към търговците на КЧ
ü Редуциране на инцидентите с ухапвания от КЧ

(образоване на населението, отговорна
собственост)

ü Евтаназия



ЧЛ.6 Програми за оценка и наблюдение:

ü Да се подобри прилагането
ü Да се докажи, че програмите постигат
поставените цели;

ü Да се сравнят различните стратегии;
ü Индикатори (размер на КЧ популация и
свързаните суб- популации, ХОЖ към КЧ, защита
от зоонози, поведението на населението)

ü Източници на информация (проучвания,
въпросници, целеви групи, мнение на експерти и
директни наблюдения)



Един размер не пасва на всички!

IR



Безстоп
анствен

и КЧ

DOG POPULATION







От къде идват КЧ?
- източници на скитащи КЧ

Скитащи КЧ със Изоставени Загубени ‘КЧ на мн.хора!’ ‘безстопанствено’

Собственик родено на улицата



Нашия опит:

n Colombo, Sri Lanka – 50% от скитащите КЧ имат собственици
(15,000 със стопани – 3,500 скитащи)

n Bali – 95-97% от КЧ със собственик скитат
n Zanzibar, Tanzania – голяма част от КЧ със собственик за

пуснати свободно около помещенията на собственика
(18,800)

n Puntarenas province , Costa Rica – 28% от кучетата (13,000)

n Crete, Greece – 50% от скитащите КЧ са със собственик
n Oradea, Romania – голям процент от скитащите КЧ са със

собственик
n Yerevan, Armenia – 15% от КЧ със собственик се пускат

свободно;
n Bulgaria – имате ли представа?



Какво трябва да знаем?

Осиновяване Приюти Евтаназия

Смърт(нараняване, заболяване) Убити (отрова,

застреляне)

Хващане

CNR

Броят зависи от:
• Храна
• Вода
• Приют
• ЧВ толерантност

Скитащи КЧ със Изоставени Загубени ‘КЧ на мн.хора!’ ‘безстопанствено’

Собственик родено на улицата



Какво трябва да знаем (основни
елементи):

nn БройБрой нана КЧКЧ нана улицатаулицата
nn ДинамикаДинамика нана популациятапопулацията нана безстопанственитебезстопанствените КЧКЧ

((съссъс собствениксобственик,, ХОЖХОЖ,, полпол,, възраствъзраст,, лактациялактация,,
бременностбременност))

nn ИзточникИзточник нана успехуспех:: каквокакво поддържаподдържа КЧКЧ живиживи ии имим
давадава възможноствъзможност дада сесе възпроизвеждатвъзпроизвеждат

nn РазмерРазмер нана КЧКЧ популациятапопулацията;;

nn НагласаНагласа нана хоратахората срещусрещу безстопанственитебезстопанствените КЧКЧ??
nn ИнформираносИнформираностт нана населениетонаселението заза връзкатавръзката междумежду

домашнидомашни ии КЧКЧ нана улицатаулицата((КЧКЧ нана улицатаулицата можеможе дада
имаима собствениксобственик,, ноно дада раждаражда малкималки КЧКЧ))

nn ИнформираностИнформираност нана населениетонаселението заза отговорностотговорност нана
собственицитесобствениците ((ваксинацияваксинация,, кастрациякастрация,, контролконтрол нана
раждаемосттараждаемостта ))

nn КаквиКакви саса притеснениятапритесненията нана хоратахората?? БясБяс?? УхапванеУхапване??
ЛайЛай??

nn ИскатИскат лили хоратахората дада имаима КЧКЧ нана улицатаулицата?? ИлиИли искатискат
тезитези КЧКЧ дада бъдатбъдат убитиубити??

nn ОбществотоОбществото приемаприема лили тезитези КЧКЧ,, акоако саса безопаснибезопасни//
здравиздрави,, неагресивнинеагресивни ии кастрираникастрирани??

nn ЗащоЗащо хоратахората иматимат собственисобствени КЧКЧ??
nn КакКак хоратахората третираттретират собственитесобствените сиси КЧКЧ?? ОбучениеОбучение??
nn ХоратаХората пускатпускат лили КЧКЧ сиси свободносвободно дада сесе разхождатразхождат??

ИзоставятИзоставят лили гиги??
nn КаквоКакво правятправят сс нежеланитенежеланите малкималки КЧКЧ акоако тяхнототяхното КЧКЧ

забременеезабременее??
nn КоиКои саса найнай-- общитеобщите причинипричини,, порадипоради коитокоито хоратахората нене

гиги задържатзадържат ?? ЗаболяванияЗаболявания,, поведениеповедение,, парипари ии тт..нн

n Кучета

n Мнение на обществото
(Какво мислят хората,
какво искат)

n Поведение на хората
(Какво правят хората))



Цели

• Оценка на КЧ популация
• Преброяване

• Мъжки, женски, лактиращи, малки

• Collars

• On leash (with owner)

•Контакт с обществеността:
• Работа с хората

• има ли КЧ със собственик, които се
пускат свободно

•Въпросници

•Фокусни групи





Ø Изисквания КЧ да се водят на
повод

Ø Контрол за спазване на
законодателството

Ø Идентификация

Ø Лицензиране на собствениците

Ø Регистрация на КЧ

Ø Изисквания за събиране на
фекалиите от улицата - санкции

Законодателство



ØØ ТрябваТрябва дада бъдатбъдат
реалистичниреалистични,, практичнипрактични ии
ясниясни
ИмаИма нужданужда отот адекватнаадекватна
разпоредбаразпоредба заза изпълнениеизпълнение
БалансираБалансира нуждатануждата заза
санкциисанкции сс образованиеобразование
КатоКато цялоцяло прилаганетоприлагането
изискваизисква ясноясно доказателстводоказателство
заза собственостсобственост -- тт..ее..
идентификацияидентификация

Законодателство



n Трябва да бъде елемент от
отговорна собственост;

n Съпротива от
собствениците – особено
на мъжките – евентуално
обезщетение програми за
кастриране – дългосрочни
цели

n Може да се включат
финансови облекчения
при регистрация;

Програми за кастрация



Ø Размерът на
популацията се влияе от
наличната храна

Ø Да се предпазят КЧ от
достъп до храна
(сметища, боклуци от
бита, използване на
контейнери до които
нямат достъп КЧ)

Контрол на околната среда



Ø КЧ трябва да се
продават само на
разрешените места

Ø Да се предотврати
импулсивното
закупуване на КЧ

Ø Подобряване на ХОЖ
Ø Образователни
материали трябва да се
предоставят при
продажба на КЧ

Продажба на КЧ



Ø Дългосрочни програми,
но най- важно е да се
промени нагласата към
КЧ;

Ø Да се дава информация
за отговорната
собственост, кастрация,

ваксинация, обучения
Ø Обучение за
безопасност на децата

Обучение



Ø Голямо предизвикателство за
успешна програма

Ø Здравеопазването и ХОЖ към
домашните КЧ може да се
подобри с добра
разяснителна кампания;

Ø Всички заинтересовани лица
трябва да обясняват едно и
също

Разясняване на отговорностите
на собствениците



Международна коалиция за управление
на животните компаньони



Международна коалиция за
управление на животните компаньони

• Даване на насоки при
работа

• Работа с местните
заинтересовани лица

• Оценка на местната
ситуация и нужди

• Да се намери най-
ефективното разрешение
на проблема



FAO Gateway to Farm Animal welfare:
www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare
E-Consultation:
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-
welfare/blog/en
CAROdog web resource: www.carodog.eu
ICAM: www.wspa-international.org
Naturewatch Foundation: www.naturewatch.org
World Veterinary Association: www.wsava.org

Полезни интернет адреси

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/blog/en
http://www.carodog.eu/
http://www.wspa-international.org/
http://www.naturewatch.org/
http://www.wsava.org/


Благодаря ВИ!



Насоки за хуманно хващане на КЧ
Brian Faulkner



OIE Указания:-

•Компетентните власти трябва да събират КЧ, които не са под
надзор и да докажат техните собственици;

•Хващане, транспорт и отглеждане трябва да бъде по хуманен
начин

•Компетентните власти трябва да обучат лицата, които
извършват различните дейности;

•Хващането трябва да бъде извършено с минималната сила и
всички уреди, които се използват трябва да гарантират ХОЖ;.

•Не трябва да се използват неомекотени метални примки;



Забранено от МБЕ



Доказване на собственост

• Проверка за микрочип,
ушна марка,
татуировка;.

• При откриване на
собственика той трябва
да бъде уведомен и да
вземе отново КЧ;.

МБЕ препоръчва: Компетентните власти трябва да събират КЧ,
които не са под надзор и да докажат техните собственици”.



Доказване на собственост

Други методи за идентификация – медальон и татуировки



Хващане на КЧ

МБЕ препоръчва:- “Хващането трябва да бъде извършено с
минималната сила и всички уреди, които се използват трябва
да гарантират ХОЖ



Минимални усилия

Други методи с поводХващане& Пренасяне

Примамване с лакомства Капани



Незабавни методи

Примки

Оборудване за хващане

Мрежи



В краен случай

Химични средства - упойки





Оборудване за хващане:
Повод

• Първа опция.

• Използва се за
дружелюбни КЧ

• Възможно е да се
използва като „ласо“

• Може да се използва като
защита от ухапване;



Оборудване за хващане:
Примамки

• За хващане на
свободно тичащи КЧ

• Не може да се прилага
при агресивни КЧ и
такива, които дълго
време са на свобода

• Направени са от
различни материали

• Има различни дължини;



Оборудване за хващане:
Закрутка

• Може да се използва за
КЧ дълго време на
свобода.

• Не се използват за
тичащи КЧ

• Диви/ несоциализирани
КЧ могат да реагират
много бурно и да се
наранят





Оборудване за хващане: :
Мрежи

• Полезно е за малки/
средни по големина КЧ,
но не и за КТ

• КЧ не са стресирани
след използването на
мрежи;



Оборудване за хващане:
капани

• хуманно.
• Идеално за
срамежливи КЧ.
• Не е селективно.
• Единствен
одобрен метод за
КТ



Хващане на КЧ: Химични
средства

Използва се от
повечето страни
само като краен
метод
Обучение за работа
с упойки .
Най- скъпия метод



• Изисква обучение от ветеринарен лекар;
• Трябва да се определи теглото на КЧ и да се
определи дозата;

• Оборудването
• Упойки не трябва да се използват на места
където има риск от нараняване на други КЧ или
хора, особено в градска среда;

• Не всички препоръчани упойки са разрешени за
употреба във всички страни;

• Различните КЧ достигат различни нива на
седация, някои КЧ могат да са неориентирани и
да представляват риск за себе си и за околните;.

• Много скъп метод;

Хващане на КЧ: Химични
средства



Хващане на КЧ: Седиращи
средства
Това са съединения, за успокояване на
разтревожени животни; те не отговарят напълно
на упоявам. агент, най-често се използва за
контрол на куче е Ацепромазин (АКТБ). АКТБ е
на разположение под формата на таблетки или
гел или и нормалния начин на доставка е чрез
храната с, АКТБ добавен към него. е важно да
се отбележи, че различни кучета реагират по
различен начин
транквиланти агенти и някои кучета се
възстановяват бързо, когато те са
разтревожен.
Транквиланти агенти само един малък
прозорец, в който да се осигури на кучето.
Персоналът все още трябва да се обърне
кучета, спокойно, тихо
и от тяхното поле на зрение. Те също трябва да
бъдат подготвени за по-голямата част от
кучетата, за да се възстанови бързо, щом
хванат.



Коментар от името на фондация Naturewatch

Naturewatch фондация не одобрява използването на химически
средства за хващане като първа възможност.
Често използваните лекарства може да бъде потенциално фатално за
КЧ, ако се използва по-неподходящ начин.
Персоналът, който използва тези средтсва трябва да бъде от добри
стрелци и правилно обучени за употребата на упойващи средтсва.
Хващане с използване на химически средтсва трябва винаги да се
разглежда като последно средство, за да КЧ се хващат много трудно
или потенциално опасни кучета когато всички други методи са се
провалили.
той никога не трябва да се използва в места, където биха могли да
представляват риск за кучето или зашироката общественост, като
натоварените градски зони – риска от възникване на пътнотранспортни
произшествия е голям.



Транспортиране
• Много проблеми
произтичат от
използваните
транспортни
средства .
• Много често МПС са
стари и се използват
за други цели



Транспорт

Високите МПС правят трудно товаренето на КЧ



Транспорт
Общи клетки

• Потенциална агресия
между КЧ.

• Трудно е да се
натоварят/разтоварят
безопасно КЧ (Лесно е
да избягат!!)

• Женските КЧ може да
предизвикат борбата на
мъжките.

• Няма отделни клетки за
малките КЧ.

Общите клетки трябва да се избягват



Транспорт
• МПС трябва да са
ниски.
• Адекватна
вентилация.
• Индивидуални
клетки.
• Отделна хладилна
кутия за трупове;
• КЧ не трябва да се
превозват с КТ



Обучение

• Подходящото
обучение може да
намали многократно
лошите практики.
Трябва да има
стандартни
оперативни
процедури, които да
намалят лошите
практики



Обучение

•МБЕ препоръчва- “Компетентните власти трябва
да обучат лицата, които извършват различните дейности; ”.

Обучението на лицата, които
хващат животните е важно за
защита от нехуманните практики

Оперативните процедури трябва
да са разписани и достъпни за
персонала;



Claimed By Owner
Rehomed

Euthanasia

Dog taken to Holding Kennels Dog Returned to Owner

Official Notice Served on Owner

Owned Identified Dog

Claimed By Owner
Rehomed

Euthanasia

Dog taken To Holding Kennels

Owned Unidentified Dog

Euthanasia
Neutered/Released

Dog taken To Holding Kennels

Community/Feral Dog

Dog Seized

Дейности, които трябва да
се включат в стандартните
оперативни процедури СОП:





Заключение
• Препоръките следва да
се разработят на базата
на препоръките на МБЕ

• Подходящо оборудване;
МПС,

• Подходящо обучени на
лицата, работещи с КЧ;

• Разработване и
достъпност на СОП.



Приюти управление &
процедури

Brian Faulkner



Препоръки на МБЕ

• Разработени от МБЕ
(OIE) през 2009.
• Изискват всички 177
държави да
използват само
хуманни методи;.
• България е страна
членка.



МБЕ препоръчва:-

•Компетентните власти трябва да събират КЧ, които не са под
надзор и да докажат техните собственици;

•Хващане, транспорт и отглеждане трябва да бъде по хуманен
начин

•Компетентните власти трябва да обучат лицата, които
извършват различните дейности;

•Хващането трябва да бъде извършено с минималната сила и
всички уреди, които се използват трябва да гарантират ХОЖ;.

•Не трябва да се използват неомекотени метални примки;



Управление на приютите:

i) Подходяща питейна вода & хранителна храна
ii) Редовно почистване & хранене
iii) Редовно инспекция на КЧ
iv) Здравен мониторинг & изисквания за редовни
прегледи v) политики & процедури за осиновяване,
кастрация и евтаназия;

vi)Обучения на персонала за безопасно боравене с КЧ
vii) записи& докладване на компетентните лица;

МБЕ стандарти за приюти



Хуманно отношение

“Хуманното отношение към животните е
физическото и психологическото
състояние на животно, по отношение на
опитите си да се справи с околната
среда”

Проф. Donald Broom.

Университет в Кейбридж –
Великобритания





• клетки в приюта.
•изолация.
• амбулатории/клиники
• клетки за пренасяне
• клетки
• капани
•Работа с животните
•Оборудване за хващане и работа
с животните

•Стрес.

Отговорността на животното е
твоя от неговото хващане до
напускане на приюта

Приюти- аспекти за ХОЖ





Стресови фактори в
приютите• Силен шум

• Няма къде да се скрие
• Няма достъп до външна среда/неподходящи места за
използване на тоалетна

• Неудобство от другите кучета
• Лошо боравене с кучетата
• Почистване на клетките
• Нови правила/промени
• скука
• Липса на контрол
• Липса на социални контакти
• Неприятни/ отблъскващи миризми.
• Липса на физически упражнения;



•Всички вътрешни повърхности трябва да са издръжливи, гладки,
непромокаеми и лесни за почистване.
• да са конструирани по начин, които да не наранява животните- да се
избягва дървото;
•Подовете трябва да позволяват добро отичане.
•Металните решетки, които възпрепятстват животните да избягат трябва
да са конструирани така, че да не ги нараняват;
• трябва да се осигури подходяща вентилация;
•Изисквания за температура във Великобритания: от 10 до 26 градуса
•Местата за сън трябва да са конструирани така, че животните да не са
изложени на екстремни температури.
•Да се осигурява подходяща поддръжка и ремонт
•клетките & дворчетата трябва да са конструирани така, че да не се
получи кръстосано замърсяване между отделните клетки.
•Вратите на клетките трябва да се отварят навътре, за да се
предотврати нежелано излизане на КЧ.

Настаняване:





Настаняване: изолация

• Трябва да се
предприемат
адекватни мерки за
предотвратяване и
контрол на
заразните
заболявания, между
КЧ, персонала и
посетителите;

• Да има подходящи
помещения за
карантиниране;



Основни компоненти на
управление на популацията на

безстопанствените КЧ

• отговор – на сигнали
• хващане – на КЧ.
• Ежедневно - патрули
• обследване – (ухапване от
КЧ?).

• изолиране – на КЧ
• оценка –на хванатите КЧ.
• транспортиране – на КЧ
• документиране
• Обучение



Основни елементи на
управление

– Поддръжка – на хванатите КЧ.
– връщане- връщане на КЧ на
законните им собственици.

– Оценка – на неосиновените и
непотърсени КЧ за
възможността им за бъдеща
адаптация;

– Адаптация- на подбрани
непотърсени КЧ.

– Евтаназия –хуманно
умъртвяване на КЧ

– обезвреждане – на мъртвите
животни

– документация-
– Приспособяване- на
непотърсени или изоставени КЧ.

– Обучение –на персонала и на
посетителите;





Стандартни оперативни
процедури - СОП



КаквоКакво ее СОПСОП??

Стандартна оперативна процедура (СОП) е
набор от писмени указания, които документират
една рутинна/повтаряща се дейност и се
използват от дадена Организация.

СОП дава подробности на отделните работните
процеси, които трябва да бъдат провеждани или
следват, за да се извърши една задача.

СОП трябва периодично да се преразглежда и
актуализира или изменя, ако е необходимо.



Защо са необходими СОП
• Всички заинтересовани лица трябва да са съгласни и
да разбират защо и как се правят нещата

• Да се осигури правилното извършване на една
дейност при спазване на ХО.

• Намалява субективния фактор за извършване на
една дейност, което намалява стреса

• Трябва да са писмени и достъпни за целия персонал
• Да осигуряват стандарт, към които да се обучава
персонала;

• Осигуряват стандарт, който да се разглежда редовно
и да се актуализира при необходимост;



Писмени СОП
• Кратко, ясно и точно
описание на всяка стъпка,
която е необходима за да се
спази процедурата (падаща
диаграма е много полезна )

• Име на дейността
• Място, където да се
изпълнява

• Списък на оборудването и
материалите, които са
необходими за нейното
изпълнение (също и дози на
използваните химикали )

• Честота на изпълнение
• Ориентировъчно време на
изпълнение

• Индивидуална отговорност
• Законодателство & други
свързани документи



• ежедневната работа в приюта се определя от
изисквания за позицията, която се заема в
организацията и конкретните задачи, които са важни за
самата организация;

Управление на приютите
ежедневни задачи



•Хранене

•процедури

•Водене на документация

•Безопасност на работата

•Защита от заболяване

Рутинни & ежедневни
задачи



Персонала трябва да се обучи:

•Изисквания към изолирани животни

•Хуманно боравене с животните

• почистване

• съхранение на храната и хранене на КЧ

•Ежедневен контрол и запис на здравния статус на
животните

•Поддръжка на добри стандарти

•Оценка на новите животни

Изисквания при обучение на
персонала



Рутинната ежедневна работа в приюта трябва да е
ясна, за да се изпълняват точно конкретните задачи.
Например:

• Почистване/дезинфекция на
клетките
• почистване на хранилките
• подготовка на храната, хранене
• преглед на животните
• лечение
• разходки на КЧ
• използване на вентилация,
отопление
• събиране/въвеждане на нови КЧ
• водене на документация



Принципи, които следва да се спазват

• балансирана диета

• достъп до питейна вода

• да се избягва смяна на храната

• да се прави оценка за нужда от специфични
диети

• индивидуално хранене

• да се използват малки хранилки

• наблюдение & управление

хранене



Хранене

• Хранилките и
поилките трябва да
позволяват лесно
почистване и
дезинфекция
• Неръждаеми
материали трябва
да се използват



хранене

• Местата за
съхранение
трябва да са
конструиран по
начин, които
позволява добра
хигиена
• Трябва да са
защитени от
гризачи;



• систематичното почистване
позволява контрол на
заболяванията;

• Трябва да има ясно
разработени процедури за
почистване;

• При липса на ясни правила,
които не са разписани е лесно
да бъдат забравени;

Почистване:



Без умисъл почистването
може да бъде за КЧ:
• Ужасяващо;
• Водещо до страх;
• Предизвикващо болка;
• причиняващо студ и влага;

При почистване трябва да
се спазват правилата за
ХОЖи да се осигурява
подходяща среда

Почистване



почистване

• КЧ следва да се
преместват по
време на
почистване .

• Изолиране на КЧ
• Повърхностите
трябва да са сухи
преди да се
върнат в клетките



Рутинно почистване

• Ръчно
отстраняване на
фекалиите преди
почистване
• Предварително
почистване с
детергент след
това с
дезинфектант



Наблюдаване на КЧ

Персонала трябва
да е обучен да
разпознава
промените в
поведението на КЧ
и здравния им
статус;; СОП трябва
да включва
изисквания за
докладване.



Наблюдаване на КЧ
Персонала трябва да
разпознава, когато
настанените КЧ са
несъвместими едно с
друго и да ги премести
при необходимост
Трябва да се отгледат
само съвместими едно
с друго животно.



Боравене с КЧ

Персоналът трябва
да е обучен за
въвеждане на нови
животни в клетките
общи изисквания за
фиксиране на КЧ
да се използват
други методи, а не
примамки;



Хващане на КЧ с
Y образни фиксатори

• Y образните фиксатори са
по- подходящи от примките;

• Конструирани са за
фиксиране на КЧ в приюти

• Изисква се специфично
обучение;

• 75% психологически 25%
физически;



Управлението трябва да е насочено към:

i) Подходяща питейна вода & хранителна храна
ii) Редовно почистване & хранене
iii) Редовно инспекция на КЧ
iv) Здравен мониторинг & изисквания за редовни
прегледи v) политики & процедури за осиновяване,
кастрация и евтаназия;

vi)Обучения на персонала за безопасно боравене с КЧ
vii) записи& докладване на компетентните лица;

Заключение


