
ДАЛИ ВАШИОТ МИЛЕНИК СЕ ПЛАШИ ОД ГЛАСНИ 
ЗВУЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ?

КОГА ВАШЕТО КУЧЕ ИЛИ 
МАЧКА НЕ СТЕ ГИ 

ТРЕНИРАЛЕ ПРЕДХОДНО

КОГА ОСТАНУВААТ 
УШТЕ НЕКОЛКУ ДЕНА 

ЗА ТРЕНИНГ

Не го оставајте кучето
или мачето само.

Ве молиме држете го вашето куче
на поводник кога го шетате , а 

вашата мачка држете ја внатре.
Обидетете се да го шетате 

вашето куче во период кога 
има помалку бучава.

Вашето куче или мачка мора да имаат
место каде ќе се чувствуваат безбедно,

дури и во тоалет. Ставете го таму 
ќебето или креветчето, останете 

смирени и бидете во близина.

Не обидувајте се да го попречите 
вашето куче или мачка да одат на такви

места  не ги следите на бурен начин 
и не се обидувајте да  ги зграпчите. 

Ова може да го зголеми стресот 
и да доведе до паника.

Обидете се да 
ги смирите вашето

куче и мачка на
мирен начин. 
Обидете се да 

бидете „безбедна
зона“ за вашето куче

и мачка. Седнете 
покрај него и дозво-

лете му на кучето
или мачката да се
приближат и да 

легнат покрај вас 
а вие погалете ги.

Прилично затемнета просторија
е пожелна, кај некои животни и
блага бучава може да помогне.

За некои кучиња , игра со 
сопственикот или со некоја 

играчка може да биде многу 
релаксирачни.

Побарајте од вашиот ветеринар таблети за смирување во случај
на паника за новогодишната ноќ.
Кога имате доволно време однапред и кога веќе знаете од минатата
година дека вашето куче и мачка се плашливи , прашајте го ветеринарот,
специјалистот за однесување или тренерот , да им помогне на вашите
миленици да се релаксираат во овие денови.

Тренирајте го вашето куче
или мачка да одат безбедно

покрај сопственикот кога
ќе ги повика.

Обучете ги вашето куче и
мачка да користат кутија што
може да се покрие од сите

страни  со ќебе за да се намали
бучавата. Некои животни 

претпочитаат еден вид 
пештера. Важно е кучето 
или мачката слободно да 
одат на ова место или да 

го напуштат.Тренирајте го вашето
куче да носи слушалки

за уши.

Дојди ваму Рекс !

ШТО МОЖЕ ДА 
ПОМОГНЕ?


