
Pies a koronawirus - zasady higieny i bezpieczeństwa
oraz organizacja zabaw dla psa w domu

                                            Jak bezpiecznie spacerować z psem? 

Zagroż�enie  koronawirusem  słusżnie  żachęca  społecżen� stwo  do  prżestrżegania
żalecen� ,  kto� re  mają  ża  żadanie  ogranicżyc�  ryżyko  rożprżestrżeniania  epidemii.
Ogranicżenie  wychodżenia  ż  domu  jest  jednym  ż  waż�niejsżych  wskażan�  służ�b
sanitarnych. Jak w takiej sytuacji beżpiecżnie wyprowadżic� psa na spacer?

Podcżas  spaceru  z  psem prżede  wsżystkim  należ�y  unikac�  kontaktu  ż  innymi
prżechodniami/spacerowicżami. Jeż�eli już�  kogos�  spotkamy, powinnis�my żachowac�
beżpiecżną odległos�c�,  a  więc  minimalnie 1,5 metra  (wg najnowsżych badan�  nad
rożprżestrżenianiem się wirusa, nawet ponad 4 m) – im więcej, tym beżpiecżniej,
sżcżego� lnie  biorąc  pod  uwagę  entużjażm  niekto� rych  pso� w  na  widok  ludżi  cży
innych żwierżąt. Warto też�  wybierac�  na spacer mniej ucżęsżcżane miejsca, a takż�e
takie pory dnia, gdy na żewnątrż spotkamy mniej oso� b.

Pod ż�adnym pożorem nie pożwalajmy nikomu głaskac�  nasżego psa, lepiej, waż�ne
też� ,  by  nie  bawił  się  on  ż  innymi  psami.  Im mniej  kontaktu  ż  kimkolwiek,  tym
beżpiecżniej. 

Nieżbędne jest myci  e   psich łap   po spacerże. Moż�na robic� to w ciepłej wodżie ż psim
sżamponem lub płynem do mycia łap lub ż dodatkiem sżarego mydła. Odpowiednia
będżie takż�e niewielka ilos�c� delikatnego, dżiecięcego sżamponu. 

Mycie łap to nie dezynfekcja. Ogranicza ewentualne przenoszenie się wirusa,
ale  go  nie  eliminuje.  Dlatego  ważne,  by  dbać  o  czystość  podłogi,  myć  ją
z  użyciem parownicy lub wody o temp.powyżej  60 stopni  C.  Warto zwinąć
dywany.
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Pamiętajmy takż�e, ż�e istotne jest prżetarcie ciepłą sżmatką całego ciała psa, w tym
sżcżego� lnie pyska. 

Jes� li  ktos�  ma  prżydomowy  ogro� dek,  dobrże  jest  tylko  tam  wyprowadżac�  psa
podcżas stanu epidemicżnego. 

Unikajmy w tym czasie:

- całowania psa

- spania ż nim w ło� ż�ku, wpusżcżania na kanapy/fotele

Nie unikajmy:

- głaskania psa, okażywania mu cżułos�ci

- mycia rąk po kontakcie ż psem 

Z1 eby pies  wytracił  nadmiar  energii  w cżasie  pożbawionym dłuż�sżych spacero� w,
warto bawic�  się ż nim w domu. Zadania intelektualne, logicżne spalają nie mniej
energii  niż�  intensywny  bieg.  W  kon� cowej  cżęs�ci  artykułu  prżedstawię  kilka
propożycji żabaw. 

Opieka nad zwierzętami – zalecenia dla osób objętych kwarantanną

Osoby poddane kwarantannie z powodu koronawirusa – nieżależ�nie od tego, cży
są  chore  na  COVID-19,  cży  też�  podejrżewa  się  u  nich  żakaż�enie  –  powinny
beżwżględnie  prżestrżegac�  sżcżego� lnych  wytycżnych.  Nie  mogą  one  wychodżic�
na  żewnątrż,  dlatego  opiekę  nad  żwierżętami  powinny  prżekażac�  innym
domownikom/prżyjaciołom/rodżinie. W żwiążku ż kwarantanną żalecane jest nie
tylko całkowite wstrżymanie kontaktu ż innymi osobami,  ale też�  że żwierżętami
domowymi.  Moment  prżekażywania  psa  na  spacer  innej  osobie  powinien  byc�



traktowany poważ�nie,  obydwie osoby powinny byc�  żabeżpiecżone –  potencjalny
żakażiciel w masecżkę i rękawicżki (lub żdeżynfekowane ręce), osoba odbierająca
psa  na  spacer  w  rękawicżki.  Moż�na  pus�cic�  psa  po  schodach  na  do� ł  do  osoby
wołającej go – jes� li to moż� liwe, a odebrac� – wołajac na go� rę. 

Gdy  nie  ma  moż� liwos�ci  całkowitego  ogranicżenia  kontaktu  ż  psem  cży  kotem,
należ�y  sżcżego� lnie  żadbac�  o  odkaż�anie  rąk.  Powinnis�my  unikac�  głaskania
i prżytulania żwierżąt, a takż�e nie pożwalac� im na liżanie rąk cży twarży.

Zmieńmy  niektóre  nawyki  higieniczne,  zaostrzmy  je,
lecz nasze psy k  ochajmy bez zmian  ...



                                              Przykłady zabaw dla psa do domu

-  Sżukanie  prżedmiotu/żabawki  w  pomiesżcżeniu,  pod  kocem,  w  pudełku
wypełniponym kulami ż gażety

-  Tworżenie  sżlako� w  smakołyko� w  –  w  nakrętkach,  spodecżkach  układamy
smakołyki  co  1  metr,  tworżąc  sżlak;  gdy  pies  opanuje  żabawę,  moż�na  ustawiac�
smakołyki co 2-3 metry

- Aportowanie – chowanie prżemiotu w kosżu, pudle, wydobywanie go prżeż psa
i prżynosżenie na komendę

- Ucżenie nowych sżtucżek

- Znajdż�  prżedmiot w…. - tutaj pole do popisu dla włas�cicieli – moż�na robic� żabawki
edukacyjne ż kartonowych pudełek, butelki 5 – litrowej, rolek po papierże…

Więcej pomysło� w poniż�ej…

https://www.youtube.com/watch?v=D9YTngblfbg

https://www.youtube.com/watch?v=tIGMLmqWnMU













                             









ZF ro� dła 

• gov.pl(  https://www.gov.pl/web/koronawirus/walczymy-z-falszywymi-informacjami  )   

• WHO (  https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses  )   

• CDC (  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/animals.html  )   

• rmf24.pl  (  https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/porady/news-o-czym-w-  

dobie-pandemii-powinni-pamietac-wlasciciele-zwierza,nId,4392671  )   

• Pinterest  

• https://www.youtube.com/watch?v=D9YTngblfbg  

• https://www.youtube.com/watch?v=tIGMLmqWnMU  
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                                                                                            psycholog dziecięcy, dogoterapeuta
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