Instruktaż postępowania podczas świadczenia usług wolontariackich w
Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie
Informacje wstępne
1) Do schroniska należy wejść zawsze bramką główną i w pierwszej kolejności udać się do biura, by
odnotować swoją obecność. Pracownik biurowy lub koordynator wolontariatu wyznacza zadania
na dany dzień (opieka nad psami lub kotami). Następnie wskazuje psy, które trzeba zabrać na
spacer.
2) Do dyspozycji wolontariusza jest sala edukacyjna, w której można zostawić swoje rzeczy osobiste
(pomieszczenie jest ogólnodostępne, schronisko nie ponosi odpowiedzialności w razie zaginięcia
lub kradzieży przedmiotu). W biurze jest także ogólnodostępna toaleta, w której można przebrać
się w ubranie robocze, umyć i zdezynfekować ręce. Smycze dostępne są w korytarzu lub można
wziąć własną. Uwaga: Nie korzystamy ze smyczy typu flexi.
3) Wchodząc lub wychodząc z terenu schroniska należy zawsze zamykać bramkę lub bramę za sobą.
Jeśli widzimy, że ktoś pozostawił ją otwartą również należy ją zamknąć.

Opieka nad psami
1. Poruszanie się po psiarni
1) Po wzięciu smyczy z biura oraz kartki z wyznaczonymi psami udajemy się na psiarnię.
2) Smycz powinna być ukryta (np. za plecami), by nie pobudzać innych zwierząt, które przebywają w
kojcach.
3) Wyjmujemy psa wypisanego na kartce i jak najszybciej opuszczamy teren schroniska boczną
bramką.
4) Idąc z psem zachowujemy odstęp min. 2 m od kojców i nie pozwalamy podejść podopiecznemu
do krat. W wąskich alejkach idziemy jej środkiem skracając smycz.
5) Podczas mijania się z innym wolontariuszem idącym z psem należy minąć się z prawej strony w
sposób uniemożliwiający podejście psów do siebie (odległość jak największa, min. 3 długości
smyczy – ok. 6m). Jeśli nie możemy zachować odstępu ustępujemy miejsca (należy zejść na
trawnik, schować w boczną alejkę, za wybieg), psu który jest większy i silniejszy oraz tym, które
dopiero idą na spacer.
6) Po wyjęciu psa na spacer, nie wolno zostawiać go bez nadzoru zarówno na terenie psiarni, jak i w
lesie. W szczególnych przypadkach można powierzyć opiekę innemu wolontariuszowi lub po
prostu odstawić psa z powrotem do kojca.
7) Jeśli pies, którego dostaliśmy jest zbyt silny i nie jesteśmy w stanie go opanować należy włożyć go
z powrotem do kojca i poinformować o tym fakcie pracownika biura.
8) Ze spaceru również wracamy boczną bramką.
2. Wyjmowanie i obsługa psa w kojcu
1) Psy wyciągnąć można na kilka sposobów, w zależności od psa i doświadczenia wolontariusza.
a) Sposób 1. – zalecany: Podchodzimy do bramki, uchylamy ją i energicznym ruchem
wchodzimy do kojca. Zamykamy za sobą kojec lub prosimy drugą osobę, by przytrzymała
bramkę. Stoimy w kojcu i czekamy aż pies się trochę uspokoi i będzie stał na czterech łapach,
po czym zakładamy mu smycz. Jeśli pies się boi i ucieka, kucamy i ciepłym tonem głosu
wołamy do siebie, jeśli po 5-10 min pies nie podejdzie, wychodzimy z kojca. Psa który się
wycofuje nie łapiemy na siłę.
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b) Sposób 2. Kucamy przy zamkniętym kojcu, przekładamy smycz i ręce przez kraty, po czym
przypinamy psa nie otwierając kojca. Czekamy aż pies będzie stał na czterech łapach po czym
otwieramy kojec cały czas trzymając smycz w dłoni. Uwaga: przy psach energicznych ten
sposób się nie sprawdza, można obić sobie nadgarstki.
c) Sposób 3. Jest tylko dla doświadczonych wolontariuszy, którzy przypinają dobrze znanego
sobie psa. Kucamy przy bramce i lekko ją uchylamy. Kolanem blokujemy bramkę, by się nie
otworzyła, a dłońmi przypinamy psa przez szparę pomiędzy uchyloną bramką, a siatką.
Uwaga: nieufny, nowy pies może przestraszyć się chwycenia za obrożę i kłapnąć zębami,
naskoczyć na bramkę lub odskoczyć w głąb kojca.
Uwaga: Podczas przypinania psa na smycz zawsze sprawdzamy czy obroża jest prawidłowo
założona. Pomiędzy szyję, a obrożę powinny wchodzić dwa palce. Jeśli obroża jest za luźna należy
ją zwęzić i dopiero udać się na spacer.
2) Po zapięciu psa, sprawdzamy, czy karabińczyk od smyczy jest na pewno zamknięty, po czym
rozglądamy się, czy żaden inny wolontariusz lub pracownik nie idzie w pobliżu ze zwierzęciem.
Jeśli przejście jest wolne otwieramy kojec i udajemy się jak najszybciej do lasu. Bramkę
zostawiamy otwartą. Jest to informacja dla pozostałych, że pies wyszedł na spacer.
3) Jeśli po spacerze zaobserwujemy, że miska z wodą jest pusta lub przewrócona, dolewamy psu
świeżej wody (krany są w środku psiarni). Wodę można dolać z metalowego wiadra lub uzupełnić
bezpośrednio wyciągając pojemnik.
4) Wolontariusz nie ma obowiązku sprzątania w kojcu po spacerze.
3. Postępowanie w razie ucieczki
Pies może uciec w dwóch przypadkach - na terenie schroniska lub w lesie.
a) W przypadku ucieczki na terenie schroniska:
Psa musimy mieć cały czas w zasięgu wzroku. Rozglądamy się również, czy po terenie nie chodzi
jakieś inne zwierzę. Psa staramy się złapać jak najszybciej. Jeśli widzimy że pies zatrzymał się by coś
powąchać lub załatwić potrzeby fizjologiczne podbiegamy i zapinamy go na smycz. Czasem też pies
biegnie pod bramkę, by wyjść do lasu. Jeśli pies odbiegł tylko kilka-kilkanaście metrów i spogląda na
wolontariusza wołamy go ciepłym tonem, odwracamy się i odbiegamy kilka kroków. Jest spora szansa
że pies pobiegnie za opiekunem.
b) W przypadku ucieczki psa w lesie
Gonienie psa spowoduje najprawdopodobniej jego dalszą ucieczkę. Staramy się więc zainteresować
psa swoją osobą, wołamy go miłym tonem, po czym uciekamy od niego w przeciwną stronę. Jeśli za
nami pobiegnie witamy go radosnym tonem, zapinamy i kontynuujemy spacer. By zachęcić psa do
podejścia możemy też chwycić patyk, jeśli pies lubi zabawki i zachęcić go do zabawy. Najważniejsze
jest, by zachować spokój i nie panikować. Podniesiony ton głosu zniechęci psa do podejścia.
Jeśli pies nie chce do nas podejść, ucieka dalej w stronę lasu podążamy za nim jak najszybciej, by mieć
go cały czas w zasięgu wzroku. Jednocześnie dzwonimy do biura schroniska z prośbą o pomoc oraz
informujemy o zaistniałej sytuacji.
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4. Postępowanie podczas ataku drugiego psa lub ataku na człowieka
Psy gryzące się między sobą
1) Najważniejsze to nie dopuścić do, by psy w ogóle miały ze sobą bezpośredni kontakt.
2) Jeśli jednak dojdzie do ataku psów na siebie w pierwszej kolejności próbujemy przerwać
zachowanie głośnym krzykiem, najlepiej jednocześnie wołać o pomoc. Jeśli psy są na smyczach
gwałtownym ruchem szarpiemy za obie smycze jednocześnie z przeciwległych stron (niezbędne
do tego są min. dwie osoby).
3) Najważniejsze jest bezpieczeństwo wolontariusza, więc jeśli psy są bez smyczy, a my nie czujemy
się na siłach, by je rozdzielać jak najszybciej wołamy o pomoc.
4) W przypadku, gdy jest dwóch wolontariuszy, można spróbować rozdzielić psy. W tym samym
momencie chwytamy psy za tylne łapy i energicznym ruchem ciagniemy do siebie. Psy stracą
równowagę i prawdopodobnie przestaną się gryźć. Następnie rozdzielamy zwierzęta i
sprawdzamy ich stan zdrowia. Pies może spróbować się odwinąć, by chwycić zębami, jednak jest
to znacznie mniej prawdopodobne niż, przy łapaniu za obrożę. Dlatego nigdy nie wkładamy rąk
pomiędzy gryzące się psy, ani nie chwytamy za obroże.
Atak na wolontariusza
Psy na spacery dobierane są tak, by zminimalizować ryzyko ugryzienia. Pracownik dobiera psa do
stażu i umiejętności wolontariusza. W biurze schroniska można również uzyskać informację odnośnie
konkretnego zwierzaka i jego zachowania. Zawsze jednak obserwujemy sygnały, zwłaszcza stresu
jakie daje nam zwierzę i nie jesteśmy nachalni wobec niego. Każda sytuacja jest inna, tak samo
reakcja psa na nasze zachowanie. Poza poniższymi poradami, należy tez kierować się swoją intuicją.
Najczęstsze powody ugryzień:
1)

Atak z lęku – pies, który się boi i nie może wycofać zaatakuje. W tym przypadku najważniejsza
jest prewencja. Jeśli obserwujemy sygnały stresu (przedstawione poniżej), nie podchodzimy do
psa i pozwalamy mu zachować dystans. Jeśli jednak nieświadomie przestraszymy psa a ten
zacznie na nas skakać lub kłapać zębami najlepiej zachować spokój, nie ruszać się, po czym gdy
pies trochę się opanuje, wycofać z interakcji jak najszybciej. Staramy się zachować spokój, nie
krzyczymy na zwierzę, gdyż to może pogłębić jego lęk.
2) Atak z frustracji/ekscytacji przy zabawie – podobnie j.w. najważniejsza jest prewencja. Bawimy
się na wybiegu, zawsze na dwie zabawki, na zasadzie wymiany. Nigdy nie próbujemy wyciągać
psu zabawki z pyska na siłę lub podbierać spomiędzy łap. Jeśli tylko pies zaczyna na nas skakać,
szarpać za rękaw natychmiast przerywamy zabawę, ręce trzymamy nisko lub założone na siebie,
stajemy nieruchomo i ignorujemy psa, jeśli to nie pomoże wychodzimy z placu. Cofanie rąk,
zrzucanie psa z ciała spowoduje jeszcze mocniejsze . Można też rzucić garść smakołyków w
trawnik, by pies przekierował się na węszenie. Do psa można wrócić po kilku minutach, gdy
opadną mu emocje. Uwaga: nigdy nie bawimy się rękami z psem.
3) Atak w obronie zasobu - pies może również bronić zabawki, miski, zdobyczy na spacerze.
Zazwyczaj w pierwszej kolejności warczy lub pokazuje zęby. Respektujemy te sygnały i nie
wchodzimy z psem w interakcję. Jeśli zaobserwujemy także drętwienie, wpatrywanie się w
przedmiot wycofujemy się z kojca/wybiegu.
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5. Postępowanie w przypadku psów podbiegaczy w lesie
Zdarza się, że podczas spaceru pies zerwie się innemu wolontariuszowi lub pies osoby prywatnej po
prostu biega bez smyczy i podbiegnie do naszego podopiecznego. W pierwszej kolejności
zachowujemy zimą krew, nie szarpiemy swojego psa, tylko trzymamy smycz luźno. Spokojnym tonem
głosu prosimy, by drugi opiekun szybko zabrał swoje zwierzę. W tym czasie pozwalamy się psom
zapoznać i obwąchać, możemy je chwalić przyjaznym głosem i wspierać, że wszystko jest okej. Nasz
stres i nerwowe zachowanie mogą tylko pogorszyć sprawę i spowodować, że podopieczny się
przestraszy i dojdzie między psami do konfliktu. Najważniejsza jest jednak prewencja. Staramy się
zachować kilkudziesięciometrowy dystans od innych spacerowiczów, wybierać spokojne,
nieuczęszczane ścieżki. Jeśli widzimy kogoś z psem bez smyczy poprosić o złapanie psa, zanim ten nas
zauważy.
6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

7.
1)
2)
3)
4)
8.
1)
2)
3)
4)
5)

Zasady bezpiecznego spaceru w lesie
Nie spuszczamy psa ze smyczy.
Wybieramy spokojne boczne ścieżki, które nie są zbyt uczęszczane.
Spacer to głównie czas dla psa. Pozwalajmy mu swobodnie węszyć, turlać się, bawić. Jest to jego
jedyny moment, kiedy może zaspokoić te potrzeby.
Podczas spaceru nie używamy telefonu (chyba, że do zrobienia zdjęć adopcyjnych ;))
Nie narzucamy się psu. Jeśli będzie chciał się pogłaskać sam do nas podejdzie.
Unikamy dotykania i klepania psa po głowie, pochylania się nad nim i przytulania. Zwierzę
najczęściej czuje się wtedy niekomfortowo i może kłapnąć zębami.
Mijamy się szerokim łukiem z innymi psami, samochodami, rowerzystami, pieszymi, tak by nie
wywołać oszczekiwania przez naszego podopiecznego.
Zachowujemy jeszcze bardziej szczególną ostrożność, jeśli prowadzimy psa na lince/długiej
smyczy, tak by pies był zawsze pod naszą kontrolą.
Można podawać psu niewielką ilość smakołyków podczas spaceru na potrzeby treningowe, ale za
każdym razem trzeba uzyskać na to zgodę w biurze. Psy w schronisku cierpią na różne choroby –
nie każdy może dostawać przysmaki.
Korzystanie z wybiegu dla psów
Na wybiegu pies może biegać bez smyczy.
Nie pozostawiamy psa bez nadzoru na wybiegu.
Wybieg pozostawiamy po sobie czysty, sprzątamy resztki popsutych zabawek, opakowań do
karmie lub przysmakach, resztki jedzenia.
Spędzamy na wybiegu maksymalnie 30 min, by nie blokować go innym wolontariuszom.
Metody ograniczania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i zoonoz.
Korzystamy z ubrań i obuwia na zmianę, które po pobycie u psów wrzucamy do worka na śmieci i
bezpośrednio po powrocie do domu pierzemy (zwłaszcza jeśli mamy własne zwierzęta w domu).
Regularnie podczas odwiedzin w schronisku myjemy i odkażamy ręce, można też korzystać z
rękawiczek jednorazowych dostępnych w biurze.
Nie wchodzimy na kwarantannę.
Czytamy i stosujemy się do informacji o stanie zdrowia konkretnych zwierząt, które można
uzyskać w biurze.
Nie całujemy zwierząt.
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9. Najczęstsze sygnały stresu
Najczęstsze sygnały stresu to: oblizywanie się, podnoszenie przedniej łapy, drętwienie, mruganie,
kładzenie uszu do tyłu, odwracanie głowy, ziewanie.
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Opieka nad kotami
1. Zasady poruszania się i obsługi kotów w Kotułku
1) Wolontariusze mogą odwiedzać koty w Kotułku. Zawsze zamykamy za sobą drzwi wejściowe do
budynku oraz wiat. Wchodzimy ostrożnie, tak, by żaden z kotów nie uciekł.
2) Jeśli chcemy odwiedzić kocie przedszkole, to udajemy się tam w pierwszej kolejności, po
odwiedzeniu kotów dorosłych nie ma możliwości wejścia do przedszkola.
3) Podczas otwierania drzwi do pomieszczeń pilnujemy, by koty nie wydostały się na korytarz.
4) Szczególnie uważamy, by nie przenosić kotów pomiędzy pokojami oraz by podczas
wchodzenia/wychodzenia z pomieszczeń nie zmieniały miejsca pobytu. Jeśli zaobserwujemy, że
kot zmienił pomieszczenie odstawiamy go do pokoju, do którego jest przypisany.
5) Przed wejściem do kolejnego pokoju myjemy i dezynfekujemy ręce, wskazane jest też
korzystanie z rękawiczek jednorazowych
6) Podczas przebywania z kotami nie zmuszamy ich do kontaktu. Głaszczemy i dotykamy te, które
same do nas podejdą i domagają się pieszczot.
7) Koty nieufne możemy oswajać przez zabawę wędką lub po prostu cierpliwe spędzanie czasu z
nimi, bez narzucania kontaktu bezpośredniego.
2. Metody ograniczania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i zoonoz.
1) Korzystamy z ubrań i obuwia na zmianę, które po pobycie u kotów wrzucamy do worka na śmieci
i bezpośrednio po powrocie do domu pierzemy (zwłaszcza jeśli mamy własne zwierzęta w domu).
2) Jeśli dokarmiamy/wyłapujemy koty wolno żyjące, to należy również przeprowadzić dezynfekcję
obuwia/założyć osobne czyste ubranie i obuwie przed rozpoczęciem wolontariatu u kotów w
schronisku.
3) Regularnie podczas odwiedzin w schronisku myjemy i odkażamy ręce, można też korzystać z
rękawiczek jednorazowych dostępnych w biurze. Jeśli korzystamy z czytnika chipów, również
odkażamy go każdorazowo przed i po jego użyciu (szczególnie jeśli sprawdzamy numery chip
kotów z różnych pokojów).
4) Nie wchodzimy na teren kwarantanny.
5) Czytamy i stosujemy się do informacji o stanie zdrowia konkretnych zwierząt, które można
uzyskać w biurze
3. Zasady bezpiecznych spacerów
1) Na spacery z kotami wychodzą wyłącznie doświadczeni wolontariusze, bądź inni wolontariusze
korzystając z pomocy osób bardziej doświadczonych.
2) O tym, które koty wychodzą na spacery może decydować wolontariusz – decyzję podejmuje się
w zależności od samopoczucia kota i chęci wyjścia na spacer.
3) Przed wyjęciem kota z woliery zwracamy szczególną uwagę, czy nie ma na terenie jakiegoś psa.
4) Koty spacerują wyłącznie przed Kotułkiem w szelkach i na smyczy.
5) Podczas spaceru uniemożliwiamy kotu wejście na wyższe partie drzew oraz do budynku
biurowego.
6) Jeśli kot nadmiernie boi się, frustruje się, staje się agresywny podczas próby odstawienia go do
Kotułka, należy zapewnić mu kolejnym razem dłuższy spacer lub nie wyprowadzać go w ogóle.
7) Kot, który nadmiernie boi się, nawet po kilku próbach wyjścia nie powinien być wyprowadzany
tego dnia.
8) Podczas spaceru to kot decyduje o kierunku spaceru, należy obchodzić się z nim delikatnie.
Ciągnięcie na smyczy nie ma sensu i może doprowadzić do sytuacji stresowej.
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4. Zasady poruszania się i obsługi kotów w kocim szpitalu
1) Wolontariusz podczas jednorazowej wizyty może odwiedzić i obsługiwać koty wyłącznie z Kotułka
albo kociego szpitala.
2) Nie wolno przemieszczać się pomiędzy Kotułkiem, a kocim szpitalem podczas jednej wizyty w
Schronisku.
3) Podczas obsługi kotów w kocim szpitalu obowiązuje ubranie robocze (przygotowane w domu we
własnym zakresie) oraz używanie rękawiczek jednorazowych i dezynfekcja każdorazowo po
kontakcie z kotem z konkretnej klatki.
4) Nie wolno wypuszczać kotów z klatek na terenie szpitala oraz dopuszczać do bezpośredniego
kontaktu z innymi kotami w szpitalu (wyjątek stanowią koty, które mieszkają w szpitalu na stałe
poza klatką).
5) Nie wolno przenosić kotów, zamieniać misek, kuwet oraz pozostałego wyposażenia pomiędzy
klatkami.
6) O kotach, z którymi Wolontariusz może mieć bezpośredni kontakt podczas jednorazowej wizyty
decyduje lekarz weterynarii lub inny upoważniony przez niego pracownik.
7) Zdjęcia oraz ogłoszenia można robić wyłącznie zwierzętom, które są wpisane na rejestr stały
kotów dorosłych lub kociąt. Wolontariusz nie ogłasza kotów wolno żyjących będących w szpitalu
na leczeniu lub po zabiegu kastracji – zwierząt nieprzeznaczonych do adopcji. Informację o
kotach przeznaczonych do adopcji z kociego szpitala można uzyskać w biurze lub drogą e-mail.
5. Najczęstsze sygnały stresu i dyskomfortu kota
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Instruktaż sporządzono i wprowadzono 09/10/2021r.,
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