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Zdroworozsądkowe środki zapobiegawcze w celu ochrony twojego psa, ciebie i innych osób 

 

 

• Skonsultuj się z lekarzem weterynarii w sprawie najlepszego programu profilaktycznego dla Twojego psa 

(psów), w tym szczepień, robaczycy serca, profilaktyka i zapobieganie pasożytom (odrobaczanie i regularne 

kontrole stolca) 

• Nie dopuszczaj do kontaktu szczeniaka z odchodami innych psów 

• Upewnij się, że szczepienia Twojego psa są aktualne, aby był w pełni chroniony przed chorobami. Skonsultuj 

się ze swoim weterynarzem w celu opracowania najlepszego harmonogramu szczepień dla Twojego psa 

• Jeśli Twój pies jest chory lub otrzymuje sterydy lub inne leki, które hamują jego układ odpornościowy i 

zmniejszają jego odporność na infekcje, nie należy zabierać go na psie zgrupowania bez uprzedniego 

skonsultowania się ze swoim lekarzem weterynarii 

• Jeśli twój pies jest chory, nie zabieraj go do grupy innych psów 

• Nie głaszcz i nie dotykaj psa, który ma oznaki choroby. Jeśli kontakt z chorym psem jest konieczny, umyj 

dokładnie ręce i zmień ubranie (lub okryj czymś swoje ubranie) zanim dotkniesz swojego psa czy innego 

zdrowego psa 

• Posprzątaj po swoim psie/psach i umieść odchody w odpowiednich pojemnikach 

• Przestrzegaj zasad wskazanych przez dana lokalizacje, np. wybieg dla psów 

• Naucz swojego psa spokojnego spacerowania na smyczy i posłuszeństwa. Jeśli Twój pies nie zachowuje się 

dobrze przy innych psach czy ludziach, nie zabieraj go w zatłoczone miejsca czy na wybieg, gdzie jest dużo 

psów 

• Pozostań w zasięgu wzroku swojego psa i bądź świadomy jego zachowania podczas wizyty na wybiegu czy 

innym miejscu, gdzie są psy. Pamiętaj, Twój pies i jego zachowanie jest Twoim obowiązkiem w takich 

sytuacjach. Jeśli Twój pies wykazuje oznaki agresji, strachu lub choroby, wyprowadź psa z tej sytuacji i 

rozważ całkowite opuszczenie terenu 

• Unikaj kontaktu z biegającymi psami, które wydają się agresywne i zgłoś ich obecność i zachowanie 

odpowiednim władzom 

• Zanim pozwolisz, aby Twoje dzieci towarzyszyły Tobie i Twojemu psu (psom) podczas wizyty na wybiegu 

lub w innym miejscu gdzie znajdują się psy, upewnij się, że są świadome podstaw bezpieczeństwa. Podczas 

obecności na psim wybiegu uważnie obserwuj swoje dzieci, aby upewnić się, że są bezpieczne i chronione 

przed urazami (np. skaleczeniami, ugryzieniami itp.) 

• Nie pozwalaj swojemu psu na kontakt z jakimikolwiek dzikimi zwierzętami, w tym: króliki, wiewiórki i inne 

dzikie zwierzęta, które mogą występować w miejscach uczęszczanych przez psy 

• Jeśli zaobserwujesz dzikie zwierzęta lub inne zwierzęta zachowujące się w nienaturalny sposób, nie zbliżaj 

się do zwierzęcia, nie pozwól swojemu psu na kontakt z tym zwierzęciem i wezwij odpowiednie służby  

• Nie pływaj w wodzie gdzie pływają psy (np. w parkach dla psów itp.) 

• Nie pozwalaj psom pić stojącej wody lub wody, która nie jest świeża. Jeśli to możliwe, weź wodę dla siebie 

i dla Twoje psa na psi wybieg czy na spacer 

• Podejmij odpowiednie kroki, aby zmniejszyć ryzyko ukąszeń przez kleszcze i komary, w tym: 

o Noś jasne ubranie. 

o Noś długie rękawy i spodnie, (jeśli to możliwe) i wsuń nogawki spodni do skarpet, aby zapobiec 

kleszczom wczołgującymi się z ziemi 

o Użyj środka odstraszającego owady. Gdy jest to możliwe, unikaj przebywania na zewnątrz w czasie 

dużej aktywności owadów 

• Sprawdź swojego psa czy nie ma kleszczy po każdym spacerze i usuń kleszcze tak szybko, jak to możliwe. 

Szybkie usunięcie kleszczy jest bardzo ważne, ponieważ zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby z kleszcza 

na twojego psa czy inne zwierzęta domowe  
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o Usuń kleszcza, ostrożnie używając specjalnej pęsety, aby mocno chwycić kleszcza jak najbliżej 

skóry zwierzęcia i delikatnie i miarowo wyrywając kleszcza bez skręcania go lub zgniatania kleszcza 

podczas usuwania 

o Nie próbuj smarować kleszcza alkoholem, wazeliną, masłem ani nie przypalać, ponieważ może to 

spowodować, że kleszcz wpuści ślinę do rany, co zwiększa ryzyko choroby, jeśli kleszcz jest 

zakażony 

o Zmiażdżenie, skręcenie lub wyrwanie kleszcza ze skóry, gdy jego głowa jest jeszcze zanurzona, 

może spowodować pozostawienie części gębowe kleszcza w skórze Twojego psa; może to wywołać 

reakcję i może ulec zakażeniu 

o Po usunięciu kleszcza zmiażdż go w serwetce lub chusteczce, aby uniknąć kontaktu z płynami 

kleszczowymi, które mogą przenosić chorobę 

o Jeśli to możliwe, najbezpieczniej jest zgłosić się do weterynarza, aby usunąć bezpiecznie kleszcza 

 

 

Umożliwienie psu interakcji z innymi psami może zapewnić dobra dawkę ćwiczeń i socjalizacji, które będą 

miały pozytywny wpływ na samopoczucie Twojego psa, zarówno psychiczne jak i fizyczne.  

Jednak takie sytuacje są również związane z pewnym ryzykiem dla psów i ich właścicieli. Kierując się zdrowym 

rozsądkiem, możesz zminimalizować ryzyko, jednocześnie dbając o dobre samopoczucie swojego psa.  
 

 

Notatka na temat socjalizacji szczeniąt i ryzyka zakażeń chorobami 

 

Okres socjalizacji szczeniąt, który trwa od 6 do 14 tygodnia życia, jest krytyczny dla rozwoju i odpowiedniego 

zachowania psa. W tym czasie pozytywne doświadczenia z innymi psami, ludźmi, hałasem i aktywnością mogą 

zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia lękowych zachowań, takich jak agresja i fobie, w późniejszym 

życiu psa. Szczenięta, które nie są prawidłowo socjalizowane są bardziej podatne na problemy behawioralne, 

które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo, że właściciele oddadzą je do schroniska.   

 

Ten okres socjalizacji pokrywa się z okresem podatności na choroby, w tym parwowirusa i zakażenie wirusem 

nosówki. Szczenięta potrzebują socjalizacji z innymi psami, ale te psy muszą być dobrze zaszczepione i zdrowe. 

 

Aby w pełni chronić szczeniaka przed parwowirusem psów, ostatnia dawka szczepionki parwowirusowej musi być 

podana w wieku 14-16 tygodni, niezależnie od liczby dawek podanych we wcześniejszym wieku. Dopóki szczeniak 

nie będzie w pełni chroniony, nie zabieraj psa do parków dla psów lub innych miejsc, w których jest narażenie na 

kontakt z psami z wątpliwa lub nieznana historia szczepień.  

 

Dopuszczenie szczenięcia, w wieku 6-14 tygodni, do zajęć socjalizacyjnych, może być doskonałą okazją do właściwej 

socjalizacji, ale istnieje ryzyko zakażenia.  

Aby zmniejszyć ryzyko, szczenięta w klasach powinny być w podobnym wieku i tej samej historii szczepień, powinny 

być zbadane i uznane za zdrowe przez lekarza weterynarii przed rozpoczęciem zajęć.  

 

Właściwe warunki sanitarne (w tym natychmiastowe sprzątanie „wypadków”) podczas zajęć zapewnia dodatkową 

ochronę przed infekcją. 

 

Pierwsza szczepionka dla szczeniąt powinna być podana, co najmniej 7 dni przed pierwszymi zajęciami. Szczenięta z 

objawami choroby (biegunka, kaszel, gorączka itp.) nie powinni uczęszczać na zajęcia socjalizacyjne dla szczeniąt, 

dopóki całkiem nie wyzdrowieją. 

 

Jeśli pozwalasz szczeniakowi na interakcję z psami należącymi do twojej rodziny lub przyjaciół, upewnij się, że psy 

były odpowiednio zaszczepione i odpowiednio zsocjalizowane, aby uniknąć negatywnych doświadczeń, które mogą 

mieć negatywne skutki długoterminowe i wpływ na zachowanie szczeniaka. Podobnie, jeśli posiadasz starszego psa i 

planujesz wprowadzić szczeniaka do swojego domu, upewnij się, że starszy pies jest odpowiednio zaszczepiony. 
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Ważne jest, aby pamiętać, że ryzyko infekcji jest bardzo niskie dopiero 7-10 dni po ostatnim szczepieniu w wieku 14-

16 tygodni, i wtedy można pozwolić na socjalizacje szczenięcia z wszystkimi psami. 

 

 

 

 

 

 

Dokument opracowany przez lekarzy weterynarii we współpracy ze stowarzyszeniem weterynaryjnej medycyny 

behawioralnej z USA. 
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