Czy pies w czasie pandemii to wyzwanie?
Międzygatunkowe rodziny.

skąd mamy dane? - metodologia
zapytaliśmy 75 weterynarzy/rek, behawiorystów/ek, którzy wzięli udział w
wywiadach nieodpłatnie
przeprowadziliśmy:
15 FGI - 60 osób
14 IDI - 14 osób
1 odp. mail - 1 osoba
n = 75 osób

zajęło nam to:
15 dni rekrutacja
6 dni wywiady
3 dni analiza
2 dni raport

czat online | bez kamery, całkowita anonimowość
analiza danych | znamy każde słowo
bazująca na
transkrypcji

u nas notatki z głowy
nie przejdą
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za udział szczególnie dziękujemy:
Anna Głażewska z Fundacji

KARA & ILVA z SIMPLY WILD

Dwa Plus Cztery

Natalia Grajewska-Mataczyno z
WROST - w symbiozie z psem

Animal Protection

Magdalena Czyszczoń z
Ochotniczy Patrol Zwierzęcy

Ireneusz Czerniejewski

A także:
●

Marcin Cichocki behawiorysta

●

Przemysław Olczyk behawiorysta
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zwierzaki - podnoszą odporność i krzepią!
Czy wiesz co to “odporność krzyżowa”?
Zwierzaki mogą sprawić, że nasz organizm będzie silniejszy!

"odporność krzyżowa". Właściciel czworonoga
chorego na nosówkę może czasem uodparnić się
na odrę, ponieważ te wirusy są kuzynami. To znaczy,
że właściciele czworonogów dzięki kontaktowi ze
swoimi pupilami wzmacniają swoją odporność.
Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że
właściciele kotów, które chorowały na koronawirus
(koci) będą posiadali odporność na COVID-19. Tak
więc bliskość psa, kota, chomika, itd. może nas
uzbroić w najważniejszą broń-odporność na
choroby zakaźne

“dzięki zwierzakom zyskujemy
odporność poprzez kontakt z
drobnoustrojami, na które nasz
organizm wytwarza przeciwciała”
nie zapominajcie, że zwierzaki są największymi
przyjaciółmi ludzi i nic tak nie pokrzepi, podtrzyma na
duchu i nie poprawi humoru jak włochacz krzątający
się po domu!
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kontakt ze zwierzakiem - a wirus?
“Nie to nic nie pomoże i jest to działanie

nie mające sensu. Dodatkowo tylko
stresuje psy, bo kąpiel dla psa zazwyczaj
jest nieprzyjemnym wydarzeniem. Tak jak
sami nie kąpiemy się po każdym wyjściu i
nie wyrzucamy ubrań do prania tak samo
powinniśmy podchodzić do psa”
“Ja nadal nie
rozumiem, dlaczego
używamy zwrotu: "to
my możemy zarazić
zwierzę".

“To już nieaktualne, zważywszy na
zachorowanie tygrysicy Nadii w Nowym Jorku.
Bazując na badaniach nad SARS-CoV1 z 2003
roku, kotowate i fretki zarażają się od człowieka
i mogą przenieść chorobę na pozostałe
osobniki TEGO SAMEGO gatunku. Czyli inne koty
lub fretki. Nie na ludzi.

psy nie chorują na COVID-19
nie ma sposobów i potrzeby
dezynfekcji naszych sierściuchów
“zaburzy to ich naturalną barierę
ochronną”
“Potencjalnie zawsze istnieje
takie ryzyko, jak na rzeczach,
jednak ryzyko jest dużo mniejsze
niż to, że zostaniemy zakażeni
podczas zakupów czy przy
odebraniu paczki”

“Żeby jednak wirus znalazł się na sierści psa,
osoba zarażona musiałaby kaszleć/kichać w jego
bliskim otoczeniu. Jeśli nawet by się tak
wydarzyło, to prawdopodobieństwo, że zarazimy
się od tej osoby jest nieprawdopodobnie większe
niż późniejsze zarażenie wirusem, który znalazł się
na sierści psa. Należy też pamiętać, że żeby
doszło do rozwinięcia infekcji musi zostać
wprowadzona do organizmu gospodarza
odpowiednia ilość cząstek wirusa.”
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spacery z psem - higiena
Tak samo, jak unikamy witania się
podając rękę, tak samo unikajmy
po prostu kontaktu z nieznanymi
psami i dotykania jego rzeczy smycz, obroża - podstawowe
zasady higieny 60 respondentów/ek zgodziło się z
tym poglądem

podstawowe zasady higieny
należy zachować, a z psem
spacerować samemu w
odludnych miejscach”

√na spacerach zachowaj szczególną ostrożność, nie podchodź do ludzi,
ani innych psów (wszyscy mamy zarazki, unikajmy ich zwłaszcza teraz)

√po powrocie do domu myj ręce
√przyzwyczaj psa do gumowych rękawiczek

Nie zabieraj ze
sobą
znajomych na
taki spacer.

pies powinien być na smyczy, ewentualnie na długiej lince

jeśli ktoś chce
dezynfekować np łapy to
nie powinien używać
innych preparatów niż te
obecnie dostępne na
rynku z przeznaczeniem
dla zwierząt

Skupiska psów to również kontakt
z ich właścicielami, a w razie
sytuacji "sprzeczkowych" między
psami może być nerwowo

√spacery powinny być krótkie - ale ograniczaj je stopniowo
√wybieraj odosobnione miejsca
√dezynfekuj tylko: obrożę, szelki, smycz
√ jeżeli musisz - dezynfekuj zwierzaka tylko preparatami
do dezynfekcji zwierząt

Klatki schodowe,
windy, miejsca
publiczne
opuszczamy jak
najszybciej

√nie pozwalaj psom na wspólną zabawę
√szybko opuść przestrzeń często uczęszczaną
√aktywność na spacerach przekieruj na naukę nowych komend.

Odwracaj uwagę psa od innych psów i koncentruj go tylko na sobie.
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razem mieszkacie - nowa relacja
√jeżeli jesteś przeziębiony, noś w domu maseczkę
- nigdy nie kichaj na swojego zwierzaka

√po kontakcie ze zwierzakiem myj ręce
√zrób wszystko, żeby jeszcze lepiej niż dotychczas dbać o

Jedynie należy zwiększyć higienę
kontaktu ze swoim psem - myć
ręce, nie pozwalać lizać się po
twarzy, ograniczyć przytulanie na
rzecz wspólnej pracy i wspólnych
zajęć. Które zresztą bardziej budują
naszą relację z psem niż ściskanie ;)

higienę zwierzaka

√nie dawaj lizać się po twarzy
√nie dawaj pokarmu z ręki
Pamiętajmy, że do zakażenia
dochodzi poprzez wniknięcie przez
błony śluzowe. Jeśli ktoś czuje
obawę, że zakazi się przez psa, może
ograniczyć kontakt i dotyk.” - 40
respondentów/ek zgodziło się z
tym poglądem
“Ponadto nie należy panikować,
ponieważ koronawirusy nie są
specjalnie odpornymi na
środowisko wirusami”

możesz ograniczyć kontakt, dotyk ze zwierzakiem - ale rób to stopniowo

√nie pozwalaj psiakowi na spanie z Tobą - ale zmieniaj to stopniowo
√zaplanuj aktywność w domu
√przeanalizuj dotychczasową aktywność pupila
boisz się - załóż rękawiczki

√nie zostawiaj żadnych chusteczek - psiaki

(...) maksymalnie staramy się
zachowywać normalność. Jeśli
obawiamy się zakażenia przez sierść,
zakładamy rękawiczki” 19 respondentów/ek zgodziło się z
tym poglądem

uwielbiają je gryźć
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kontakt z psiakiem - przygotuj go!
PRZYGOTUJ ZWIERZAKA NA ZMIANY
1.
2.
3.
4.

zwierzęta nie wiedzą co się dzieje
czują Twój stres, napięcie
dla nich ogromną zmianą jest to, że wszyscy
domownicy są cały czas w domu
zmienia się ich aktywność

Pamiętajmy, że dla naszych
zwierząt w tej chwili chyba
najtrudniejsze jest ludzkie
napięcie i stres. One nie
wiedzą, co dzieje się na
świecie. Odczuwają tylko
zmiany takie jak - wszyscy są
w domu, zmiany w
aktywnościach, stres i nie
wiedzą dlaczego tak się dzieje.

... Państwowy stan epidemii nie ma
dla nich znaczenia, ale zmiana
naszego życia już tak. Zwierzęta
lubią rutynowe czynności,
postarajmy się więc zachować
pewien tryb funkcjonowania, który
będzie dla nich przejrzysty. Kiedy
pobudka, kiedy spacer, kiedy
karmienie, kiedy odpoczynek.
Nasza komunikacja powinna być
klarowna.

CO ZROBIĆ
1.
staraj się być zrelaksowanym w domu - dziś to
może być trudne, ale zrób to dla sierściuchów
2.
nie zwracaj na zwierzaka więcej uwagi niż do tej
pory
3.
zaplanuj Wasz wspólny czas razem - to
niesamowita szansa na budowanie relacji
4.
codziennie skracaj spacer, a w domu dostarczaj
aktywności, które aktywizują tylko samego psa
5.
nie wprowadzaj zasad, których nie będziesz w
stanie realizować po okresie epidemii

FOCUSSON Qualitative Data Analysis Software & Focus Group Interviews

bycie z psem w domu

aktywizuj
psi nos,
nie łapy

psy to
rutyniarze,
nie zepsuj ich
świata

Pamiętaj, że teraz to Ty wchodzisz w świat zwierzaka, Wielu
z Was nigdy nie było tak długo i intensywnie z psiakiem w
domu. Każdy zwierzak ma swój rytm dnia. Poznaj go i
znajdź w nim przestrzeń dla siebie. Nie niszcz
dotychczasowych przyzwyczajeń, bo kiedy Ty wrócisz do
pracy, psiak może mieć problemy z powrotem do
wcześniejszego życia.

aktywności
stymulujące
mózg

Chodzi o aktywności, które pobudzą do działania psi nos, a tym samym
mózg, a nie wzmożoną aktywność fizyczną, która powinna być
zarezerwowana na zabawy na dworze. Wszystkie te aktywności mogą
zostać częścią psiego świata po Twoim powrocie do pracy. Większość
ćwiczeń aktywizujących psi mózg pies powinien wykonywać samemu - nie
przyzwyczajaj zwierzaka do ciągłego zajmowania się Tobą.

dom = relaks,
wyciszenie

Dom powinien być miejscem wyciszenia, spokoju i relaksu. Warto, aby
wszyscy domownicy zdawali sobie sprawę, że obecna sytuacja jest
przejściowa i w tym trudnym dla wszystkich czasie trzeba uszanować
dynamikę życia wszystkich domowników.

nie budź
zwierzaka

Nie ruszaj psa jak spi. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, ale psy
przesypiają ¾ dnia - nie przeszkadzaj im w tym. Wszyscy domownicy/czki
powinni/ne wiedzieć, że kojec jest miejscem gdzie “ich” się nie rusza. To
bezpieczny zwierzęcy azyl.

… Ja skłaniałabym się raczej do wypracowania
wspólnego trybu dnia, tak, aby dla wszystkich
domowników był on jasny. Zwierzęta nie lubią
nagłych zmian w naszym zachowaniu,
powoduje to u nich poczucie braku
bezpieczeństwa. Więc jeśli nie skupiliśmy do tej
pory 100% uwagi podczas dnia na swoim psie,
nie róbmy tego również teraz. Nasz nagły
entuzjazm objawiający się organizowaniem
tysiąca zabaw psu w ciągu doby spowoduje
jedynie jego zwiększony poziom stresu.
Postarajmy się do tego podejść racjonalnie ;)

… Ważne jest też to że emocje
nasze są bardzo dobrze
wyczuwalne przez psy.
Zachowajmy spokój ducha:)
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pies i dzieci - na to są sposoby
robimy zabawki
zwierzakom

spiszcie
kontrakt
aktywność w domu

.
... Nie ma zaleceń dotyczących konkretnych
zabaw, a to dlatego, że każda aktywność jest
dobra! Można z psem ćwiczyć sztuczki, można
ćwiczenia posłuszeństwa, można zadawać
zagadki. Na pewno największym wyzwaniem
intelektualnym dla psa są zabawy węchowe,
czy ćwiczenie detekcji zapachowej. To
zabawy, które najbardziej psy męczą, jako, że
wymagają przetwarzania dużej ilości danych
na raz.

Wszystko zależy od naszych dzieci i relacji jaką
mają ze zwierzakami, ale bardzo dużo zabawek
węchowych dzieci są wstanie zrobić same.
Zainteresowanie nimi sierściucha będzie dla
nich najlepszą nagrodą i motywacją.

Pamiętaj, że zwierzak powinien mieć swoją przestrzeń i zdecydowanie ona dotyczy
też jego aktywności. Wiele zabaw dzieci i zwierzaki mogą robić razem - jak choćby
szukanie zabawki, czy przysmaków po domu. Jednak powinniście zadbać, aby
każdego dnia zwierzak miał czas na własną aktywność i zabawę tylko ze sobą.
.

.
Każdy powinien znać
swojego psa i wiedzieć
ile aktywnosci mu
potrzeba bo jest to
bardzo zróżnicowane

higiena i relacja

W higienie raczej chodzi o przedefiniowanie
dotychczasowej relacji - częstsze mycie rąk, ale
budowa wzajemnego szacunku, innej formy
aktywności, wspólnych zabaw i czasu razem.

Możemy też sami zaangażować
się w zabawy z psem poprzez
ćwiczenia węchowe (szukanie
piłki, smakołyków czy
konkretnych zapachów) internet
jest pełen filmów i instrukcji na
ten temat
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zabawki i zabawy ze zwierzakiem w domu
ROBIMY ZABAWKI WĘCHOWE
ćwiczenie detekcji zapachowej, czyli wszystko co zmusza
psiaka do węszenia:
●
●
●

maty węchowe
pudełka pełne papierków i szmatek, w których
psiak szuka przysmaków
psie zagadki

wykorzystajmy ten trudny czas w dobry sposób. Oczyśćmy
szafę z rzeczy, które mogą być nieocenioną pomocą dla
naszych zwierzaków

...z ręcznika, starej szmaty, czy
kartonów po produktach, ze
starych ubrań, koszulek, bluz
czy spodni.

Ja się zajmuję pracą
węchową z psami, więc
podaję również swoje
https://simplywild.life/cat
egory/nosework/

Z tym że nie powinna to być
aktywność ruchowa (piłki szarpaki,
aportowanie) a raczej węchowa.
Psy poprzez węszenie mocno się
uspokajają, męczą umysł i potem
spokojniej odpoczywają lub wręcz
spią

jeśli ktoś nie miał czasu
na nauczenie pracy z
matą węchową to jest
właśnie idealny moment
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A jeśli chodzi o zabawy
węchowe to polecam abym
podpatrzeć na przykład na
piesologii albo pogooglać
zabawy 'węchowe w domu
z psem
https://www.youtube.com/w
atch?v=yD0j5WEqhto

zabawki i zabawy z psem w domu
tak samo
wszelkie
gryzaki, żujki,
zabawki do
gryzienia

ZABAWY USPOKAJAJĄCE
szukając pomysłów dla zwierzaka, możemy sięgnąć po
wszystko co pozwoli mu na żucie, przeżuwanie, gryzienie,
ugniatanie - wszystkie te czynności uspokajają ale
równocześnie są dobrą siłownią dla psiego umysłu!

Możemy się ze swoim
zwierzakiem uczyć
odpoczynku np.
używając technik
TTOUCH, dobrego
dotyku, masażu..

Dobrze zrobić masaż relaksacyjny dla psa, można
to podpatrzeć na tym filmiku, gdzie pani wszystko
tłumaczy. Wydaje mi się że jest to rodzaj masażu
którego każdy może się nauczyć:
https://www.youtube.com/watch?v=r54XuakBbPI

w wolnej chwili warto poczytać o technikach TTOUCH,
dobrym dotyku, czy nawet jak zrobić masaż zwierzakom!

Zawsze zalecam stworzenie
zwierzakowi takiego jego azylu.
Miejsca gdzie będzie miał
spokój. Warto wtedy po prostu
dać mu wypocząć, nie wołać,
nie głaskać, po prostu
zostawić. Nie musimy przy tym
zachowywać się inaczej, niż w
momencie kiedy nie śpi.
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zabawki i zabawy z psem w domu
Proszę spróbować zabawy
w chowanego, dziecko się
chowa psiak szuka ;)
Gwarantuje wiele radości
dla obydwu ;)

Prosta zabawa w
poszukiwanie
smakołyku pod trzema
kubkami. Wystarczą
nam trzy kubki oraz
smakołyk.

WSPÓLNE ZABAWY
Świetnie działa wspólne tropienie - jeden
domownik ukrywa przysmak (uwaga na
dzieci, żeby nie zjadły), a my razem z psem go
szukamy.
Możemy też po prostu poćwiczyć z jedzeniem
jakieś psie sztuczki czy jakiekolwiek
zachowania typu siad, leżeć. Po prostu
popracować z psem.

Nie ma zaleceń dotyczących
konkretnych zabaw, a to dlatego, że
każda aktywność jest dobra! Można z
psem ćwiczyć sztuczki, można
ćwiczenia posłuszeństwa, można
zadawać zagadki. Na pewno
największym wyzwaniem
intelektualnym dla psa są zabawy
węchowe, czy ćwiczenie detekcji
zapachowej. To zabawy, które
najbardziej psy męczą, jako, że
wymagają przetwarzania dużej ilości
danych na raz.

Nie pobudzaj psa - w domu tylko wyciszenie
.Możemy też sami zaangażować się
w zabawy z psem poprzez
ćwiczenia węchowe (szukanie piłki,
smakołyków czy konkretnych
zapachów). Internet jest pełen
filmów i instrukcji na ten temat

Zabawa psa z
dzieckiem
wpływa również
pozytywnie na
malucha ;)

Z ilością zabaw trzeba też ostrożnie, bawmy się tak,
żeby nie zaburzyć psiej rutyny, a żeby nowe nawyki
zostały częścią naszego świata
Warto budować taką międzygatunkową relację,
możemy tylko zyskać!
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zabawki i zabawy ze zwierzakiem w domu
ĆWICZENIA, UCZENIE
NOWE SZTUCZKI

POSŁUSZEŃSTWA,

najlepiej kiedy w nowe psie wyzwania
zaangażowani/e są wszyscy/tkie domownicy/czki.
1.
2.
3.

zastanówmy się czego zawsze chcieliśmy
nauczyć sierściucha. Wybierzmy komendy,
których zawsze nam brakowało
poświęćmy 30 minut dziennie na szukanie
podpowiedzi jak ich uczyć
ucząc, bawmy się razem z psiakiem

.Nadmiernie pobudzać
naszych zwierzaków.
Pamiętajmy, że zbytnio
"nakręcony" psiak potrzebuje
wyciszenia. Nauczymy go jak
panować nad emocjami.
Komendy zostaw świetnie uczą
Go cierpliwości.

.
Mamy dużo czasu na
przepracowanie problemów z
nimi. Przykładem jest słynny
odkurzacz, którego często się
boją, warto w tym okresie
pozbyć się tego lęku.
Ćwiczenia w uczenie nowych
komend też wyjdą na dobre
dla psa.

.
... Powoduje to oczywiście dyskomfort
psychiczny u psa, więc trzeba mieć na
uwadze, że należy mu zapewnić
odpowiednią ilość bodźców
intelektualnych w domu. Zagadek,
zabaw węchowych, czy ćwiczeń zarówno tych z posłuszeństwa i pracy,
jak i sztuczek i zabaw.

Możemy też po prostu
poćwiczyć z jedzeniem
jakieś psie sztuczki czy
jakiekolwiek
zachowania typu siad,
leżeć. Po prostu
popracować z psem,
zmęczyć go
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kwarantanna co z psiakiem?
psiak zostaje z nami w domu i ktoś
przychodzi 3 razy dziennie na spacery

CAŁKOWITE
ZAMKNIĘCIE
4 scenariusze

psiak zostaje z nami w domu i
organizujemy mu życie tylko w domu

oddajemy psiaka na przechowanie do
psiego hotelu

psy potrafią się bardzo
szybko dostosować do
zmian, niejednokrotnie
potrafią zmienić
zachowanie o 180, trudniej
jest utrzymać rutynę ;)

oddajemy psiaka na przechowanie do
znajomej osoby

Już dzisiaj zastanów się co będzie
najlepsze dla Twojego psa w razie
kwarantanny albo zakażenia.
Wszyscy nasi respondenci byli
zgodni, że należy wybrać wariant
najlepszy dla Ciebie i Twojego psa
- coś co jest dobre dla jednego
psa, niekoniecznie może być
dobre dla innego. Pamiętaj, że
cokolwiek zdecydujesz będzie to
dobra decyzja i - co najważniejsze
- bądź w niej konsekwentny/a zwierzaki dostosowują się do
zmiany, ale potrzebują rutyny!
Zapytaliśmy o konsekwencje
każdego rozwiązania 75
ekspertów/ek, teraz za ich zgodą
podpowiadamy.
PRZYGOTUJCIE SIEBIE I PSA - NIE
DAJCIE SIĘ ZASKOCZYĆ!
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kwarantanna co z psiakiem?
już stresem będzie
sam spacer z obcą
osobą, chyba, że
ktoś kogo psiak zna
może się nim zająć

pies zostaje z nami w
domu i ktoś przychodzi 3
razy dziennie na spacery

tak jak w przypadku
spacerów, tak w tego
typu problemach
dobrze jest załatwiać
to przez
dodatkowego
opiekuna

.ponieważ koronawirus nie jest
bezpośrednio przenoszony
przez zwierzętna, inna osoba
może wyprowadzac psa na
spacer, jednak z zachowaniem
najwyższych zasad
bezpieczeństwa.

dla psa lepiej
jak zostanie w
domu

ocenione jako
najlepsze
rozwiązanie
dla zwierzaka

najtrudniejsze w
realizacji

643 ogółem wypowiedzi na
ten temat: najlepsze
rozwiązanie

przez okres izolacji 3 razy dziennie, zachowując standardy
bezpieczeństwa - ktoś wyprowadza
naszego pupila
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
-

-

Tak, zadbajmy o środki
ostrożności i higienę w
momencie przekazywania
zwierzaka na spacer.

nie może być kontaktu: osoby na
kwarantannie a osoby
wyprowadzającej psa
pies czeka pod dzwiami z
założoną obrożą/szelkami i
smyczą
osoba wyprowadzająca
psa powinna mieć:
jednorazowe rękawiczki i nie
dotykać smyczy, obroży i psiaka.
Najlepiej jak ma własną smycz i
może go przepiąć
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wiele
organizacji
świadczy
pomoc!

najlepiej korzystać
z własnej smyczy i
przepinać zwierze
np drzwiach gdzie
smycz właściciela
jest "przycięta"
przez drzwi

dobrze
założyć też
drugą parę
rękawiczek

kwarantanna co z psiakiem?
zwierzak zostaje z nami w
domu i tak jak my
poddaje się całkowitej
izolacji
pamiętajmy zmiana
środowiska w którym
przebywają zwierzęta
(mam tu na myśli
głównie dom) jest
bardzo stresująca

… dlatego nawet w
przypadku przejścia z
kwarantanny do szpitala
raczej powinniśmy
zapewnić kogoś kto będzie
odwiedzał zwierze w domu
niż organizować im np
hotel

563 ogółem wypowiedzi na ten temat:
dobre rozwiązanie
pod względem
psychologicznym
dobre dla zwierzaka
rozwiązanie. Duży
problem z psią toaletą

Większość zwierząt
lepiej znosi
"niewygody" ale
wspólnie ze swoim
opiekunem.

podczas wywiadów
pojawiły się 3 rozwiązania:
1.
2.
3.

podkłady
psia toaleta
aranżujemy
zwierzakowi
balkon/taras

wobec tego rozwiązania wielu/e
ekspertów/ek miało spore
obiekcje: nie każdy pies załatwi
się na balkonie - oni
postrzegają balkon jako
część domu
OCENA EKSPERTÓW/EK

psy potrafią się bardzo
szybko dostosować do
zmian, niejednokrotnie
potrafią zmienić
zachowanie o 180,
trudniej jest utrzymać
rutynę ;)

Niestety obawiam się że
pies który regularnie
załatwia się na dworze
może odczuwać dużą
frustrację z powodu
braku możliwości
wychodzenia na dwór i
moze mu byc ciezko sie
przestawic
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w 45 wypowiedziach
ekspertów/ek pojawiła
się opinia, że powrót do
normalnego
załatwiania będzie
szybki - zwierzaki to
rutyniaże i szybko
wrócą do dawnych
przyzwyczajeń
w 30 wypowiedziach
ekspertów/ek pojawiła
się obawa, że z
powrotem do dawnego
życia mogą być spore
problemy, potrzeba
czasu i ćwiczeń

kwarantanna a psia toaleta
jak zorganizować
psią toaletę w domu?

na temat psiej toalety padło w wywiadach aż
450 różnych słów - to oznacza, że opinie są
zróżnicowane i nie ma jednego idealnego
rozwiązania. Każdy musi samemu osądzić co
dla ich psiaka będzie najlepsze.

podczas wywiadów pojawiły się 3 rozwiązania:
1.
2.

.z kotami raczej nie będzie
problemu, u psa będzie to
wymagać z naszej strony
pracy

Moim zdaniem jeśli pies
nauczy się załatwiać swoje
potrzeby w domu w
związku z kryzysem a nie
towarzyszą temu inne
zaburzenia zachowania,
wróci do normy. Psy nie
"lubią" załatwiać swoich
potrzeb w domu.

trawiasta toaleta jest
zdecydowanie lepszym
rozwiązaniem niż podkłady.
Większość psiaków woli
załatwiać swoje potrzeby
na trawie, więc jest to
bardziej naturalne

.
.... Jeśli już nie mamy takiej
możliwości możemy użyć
podkładów higienicznych
(sporo psów je zna z okresu
szczenięcego jak były
uczone załatwiania się na
dworze)

.jeśli mamy nauczyć psa
toalety w domu to
najlepiej w takim miejscu
które będzie łatwe również
do oduczenia, czyli np
balkon, lub łazienka

3.

podkłady (mogą być dosyć drogie)
psia toaleta (specjalnie dedykowana i
zaprojektowana dla zwierząt kuweta ze
sztuczną trawą)
aranżujemy zwierzakowi balkon/taras
jako wybieg: folia, sztuczna trawa, ziemia,
patyki, można postawić rośliny

3 respondentów całkowicie niezależnie
podpowiedziało - żeby nie dawać przysmaków za
załatwienie się w domu ale też nie krzyczeć, tylko
wykazać akceptację. Kiedy będziemy oduczać, tego
zwierzaka, warto wprowadzić przysmaki na dworze :)

Są maty specjalne,
można do podstawek
dużych przynieść po
prostu trochę ziemi i
trawy :) może balkon,
jeśli mamy taką
możliwość.

Jak nauczyć psiaka korzystania, z tymczasowej
psiej toalety?
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jeśli psiak jest nauczony
spacerów o określonych
godzinach to w tym
czasie wystawiać go na
taras, bądź matę

kwarantanna co z psiakiem?
342 ogółem wypowiedzi na ten
temat: najcięższe rozwiązanie

oddajemy psiaka na
przechowanie do psiego
hotelu albo komuś
obcemu

to rozwiązanie zostało
ocenione jako
najtrudniejsze dla psiaka,
chyba, że psiak jest do
tego przyzwyczajony to
nie ma problemu, jest to
wtedy najlepsze
rozwiązanie.

dla nieprzyzwyczajonych
psów, może to być większy
problem niż toaleta w
domu

jest wiele miejsc gdzie można
szukać pomocy. Wiele osób zgłasza
chęć pomocy wolontaryjnie.

.... Pojawiły się już grupy
pomocowe w internecie,
na których można
poprosić o pomoc w
wyprowadzeniu psa na
spacer lub ją zaoferować.

W obecnej sytuacji
wielu ludzi zgłasza się
do pomocy, są
petsitterzy oraz wiele
hoteli dla zwierząt
zgłasza możliwość
opieki nad psem

Myslę jednak ze najlepiej
zorganizować psu opiekę.
Jest sporo fundacji,
wolontariuszy, ogólny
ruch społeczny, grupy na
facebooku a zarażonych
niewielu więc nie
powinien to być problem,
powinny też pomagać
gminy

jeżeli jeszcze mamy taką
możliwość sprawdźmy już
teraz możliwości

Jeśli zwierzaki są
przyzwyczajone do np
naszych wakacyjnych
wyjazdów, że one zostają w
hotelach, albo mamy osobę,
u której zostaje zwierzak, to
jak najbardziej możemy z
tego skorzystać.
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kwarantanna co ze zwierzakiem?
oddajemy zwierzaka na
przechowanie do
znajomej osoby

189 ogółem wypowiedzi na ten temat:
średnie rozwiązanie

Ocenione jako średnie rozwiązanie - zwłaszcza jak to jest nasz znajomy a nie naszego
zwierzaka.
Wszystko zależy od tego jaki jest nasz zwierzak, jedne możemy bez problemu dać na
przechowanie, inne nie. Warto szukać wśród osób, które nasz zwierzak dobrze zna, na pewno
to sprawi żę poczuje się lepiej.
Tutaj jednak trzeba przemyśleć sytuację, gdyby osoba zajmujące się pupilem, też
wylądowała na kwarantannie - zabezpieczamy przynajmniej kilka możliwości

... Jeśli natomiast nie mamy
nikogo, kto mógłby nam w ten
sposób pomóc, warto rozważyć
pomoc rodziny czy znajomych w
postaci przygarnięcia psa na
okres kwarantanny
Dobrze byłoby jednak
zorganizować psu jakoś
spacery lub znaleźć mu na
ten czas opiekę. Jeśli dobrze
przygotujemy się na
przekazanie psa i
zachowamy ostrożność nic
nie powinno się wydarzyć

Myślę jednak ze najlepiej
zorganizować psu opiekę.
Jest sporo fundacji,
wolontariuszy, ogólny ruch
społeczny, grupy na
facebooku a zarażonych
niewielu wiec nie powinien to
byc problem, powinny też
pomagać gminy

FOCUSSON Qualitative Data Analysis Software & Focus Group Interviews

w 99% przypadków te słowa
właśnie kołaczą się w głowie
“tymczasowego opiekuna”.
dlatego maksymalnie dobrze
przygotuj na to swojego
psiaka i tę osobę. Opowiedz
mu o nawykach psa, jego
rytmie dnia. Daj z nim
zabawki, powiedz jak je
przygotować (np, jak wsadzić
przysmaki do węszenia),
posłanko i miski - wszystko co
ułatwi zwierzakowi ten czas.

kwarantanna o czym musimy pomyśleć?
Wielu weterynarzy prosi o
konsultacje telefoniczne lub video.
To też forma wsparcia. Jeśli
jesteśmy na kwarantannie, nie
mamy wyboru - musimy poprosić
kogoś o pomoc w zorganizowaniu
wizyty jeśli jest niezbędna.

jedzenie + przysmaki

Każdy właściciel raczej
jest przygotowany na
taką możliwość i
posiada swojego
zaufanego lekarza,
który pomoże takiej
osobie bez względu na
dzień czy godzinę

kontakt online (chat, video) z naszym
weterynarzem/rką

zostajemy z
psem w domu

pojawiły się 3 opinie ekspertów/ek, że każdy powinien mieć swojego zaufanego
weterynarza/rkę. Jeżeli takiego nie masz - warto już teraz popytać i nawiązać
kontakt.

w sytuacji gdy mamy do czynienia
z osobą, u której już zdiagnozowany
koronawirusa - nic specjalnie
więcej się nie zmienia - zasady są
te same, rękawiczki, maseczka w
miarę możliwość i jak najbardziej
unikać kontaktu bezpośrednio z
zakażoną osobą. Nie ze
zwierzęciem. Pamiętajmy, że
potencjalnie każda osoba może
być zakażona - ogrom ludzi
przechodzi zakażenie
BEZOBJAWOWO

kogoś, kto zabierze psa do kliniki - gdyby
się coś wydarzyło w domu
toaleta - najlepiej kilka wariantów, bo
jeżeli wcześnie na to nie przygotowaliśmy
psa, to może nie być łatwo
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W takiej sytuacji należy
poprosić osobę zdrową na
zabranie zwierzęcia do lekarza
weterynarii. Zadzwonić
wcześniej do lecznicy,
poinformować, że takie
zwierzę się zjawi, umówić na
godzinę. Dalsze postępowanie
omawiać z lekarzem
prowadzącym nasze zwierzę.
Jeśli nie mamy nikogo, kto
może nam pomóc - warto
rozważyć kontakt z
Pogotowiem Weterynaryjnym.

problemy co nam zostanie po epidemii?
konsekwencje
behawioralne

-

-

czas po
epidemii

Za każde siku na dworze
chwalimy i nagradzamy.
Tak, to zależy od zwierzaka.
Myślę, że zwierzęta mimo
naszych obaw w
większości wrócą do
normy szybko.

przygotujmy zwierzaka
na te zmiany, starajmy
się jeszcze czujniej niż
wcześniej na nie
patrzeć
likwidujemy toaletę
w domu

lęk separacyjny - jeśli mamy z tym problem, to co
jakiś czas zamykajmy psiaka w osobnym pokoju, albo
w miejscu gdzie może przebywać sam.
frustracja - zapewnijmy zwierzakom inne rozrywki,
zaangażujmy ich nos, a tym samym zmęczymy
okażmy wyjątkową cierpliwość i zrozumienie - oni
czasem potrzebują czasu by wrócić do dawnego
świata

jeden szybko
wróci do starych
nawyków
spacerowych,
drugiemu może
to chwilę zająć

powoli wprowadzajmy zmiany:
przytulajmy tyle ile wcześniej
jeżeli wcześniej zwierzak z nami spał, chcemy
to zmienić - zmieniajmy to stopniowo
spacery - wydłużamy każdego dnia
aktywność z domu - nie zmieniajmy jej
... mimo wszystko gwarantuję, że

tylko należy pamiętać o
tym aby po wszystkim
usunąć ten materiał i go
więcej nie stosować

taka prawdziwa obecność jest
inaczej odczuwana przez
zwierzę.Pamiętajmy, by być
wrażliwym na emocje naszych
zwierząt. Tak jak pisałam wcześniej,
one odczuwają nasz stres i napięcie
wiszące w powietrzu. Mogą pojawić
się regresy w zachowaniu, w trakcie
terapii, ale też zwierzęta, które
wcześniej nie przejawiały zachowań
problemowych, mogą się u nich
pojawić..
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weterynarze/rki pomagają

... wielu lekarzy weterynarii się
uaktywniło w tym trudnym
okresie. Sytuacje nagłe są
przyjmowane. Najczęściej i tak
dzwonimy do kliniki

grupy wsparcia
czas
epidemii

np. na facebooku można znaleźć
grupę “pies w koronie”

Wielu lekarzy weterynarii
udziela się w grupach
wsparcia. założyli stronę gdzie
doradzają czy sytuacja jest
faktycznie w trybie Emergency

lekarze online
...jeśli musimy to pamiętajmy
aby wcześniej zadzwonić i się
umówić na konkretny termin i
być w tym terminie. Gabinety
tak umawiają aby zachować
bufor na nagłe kryzysowe
zdarzenia, również telefon,
chociażby aby dowiedzieć się
czy placówka przyjmuje i w
jakich godzinach. To wszystko
aby ograniczyć możliwość
zarażenia od innych osób...

weterynarze/rki wykazali się niesamowitym
zrozumieniem i nam pomagają jak mogą online.
My też uszanujmy ich pracę i przychodźmy tylko
wtedy, kiedy naprawdę musimy

Tak, zdecydowanie
też przełóżmy
wszystkie zabiegi
pielęgnacyjne, które
mogą poczekać.

Dużo lepiej najpierw
zadzwonić, czasem
możemy nie mieć
świadomości że sami
możemy psiakowi
udzielić pomocy w domu
i nie trzeba jechać do
weta
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podsumowanie - o czym warto pamiętać!
spiszcie z domownikami/czkami kontrakt

√to my zaburzamy psią rutynę, nie zwierzaki nam
√po pandemii życie będzie wyglądało jak wcześniej, psy mogą mieć problem z powrotem do
przyzwyczajeń

dawnych

√uszanujmy psi rytm dnia: pies śpi ¾ dnia i potrzebuje swojej przestrzeni. Nie dotykamy psa jak spi. Nie

zajmujemy się nim znacznie więcej niż do tej pory. Nie aktywizujemy zwierzaka w domu. Szczególnie na te
zasady trzeba uczulić dzieci, które znudzone siedzeniem w domu, mogą traktować zwierzaka, jak zabawkę ten czas to świetna lekcja wzajemnego szacunku i zrozumienia.

√budujemy międzygatunkową relację: robiąc nowe zwierzęce zabawki, ucząc nowych sztuczek, szkoląc
√po każdej zabawie ze zwierzakiem myjemy ręce
√po każdym spacerze myjemy szelki, obroże i smycz (jeżeli to możliwe)
√spróbujmy na nowo zbudować zwierzęcą rutynę: wprowadzić naukę sztuczek i posłuszeństwa, które też
będziemy mogli robić po pandemii
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podsumowanie - o czym warto pamiętać!
spiszcie z domownikami/czkami kontrakt

√nie wprowadzajmy niczego, czego potem nie będziemy mogli realizować
√każdą najmniejszą zmianę trzeba dobrze zaplanować i stopniowo wprowadzać (jeżeli

wcześniej nie uczyliśmy sztuczek to teraz wprowadzajmy je powoli - ale nie dłużej niż czas jaki
będziemy mogli poświęcić dla zwierzaka po pandemii)

√pamiętajcie, że większość aktywności pies powinien robić sam - nie przemęczmy go.
√zróbmy mu zabawki którymi będzie mógł się bawić sam: mata węchowa, szukanie
smaków w pudełku itp. czy zabawki do żucia (gryzaki, zójki itp)

√codziennie poświęćmy 30 minut na naukę w internecie jak zbudować nową węchową
zabawkę albo zabawę dla psa. Jakiej nowej sztuczki albo komendy warto go nauczyć.
.
... jeśli mamy dzieci pamiętajmy, aby
pilnować również ich, aby nie bawiły
się ze zwierzakami w momencie gdy
zwierzaki nie mają na to ochoty lub w
ciągu dnia była rutyna (odpoczynek)
w związku z brakiem opiekunów w
domu
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