Se vaš pes boji glasnih pokov med prazniki?
ČE VAŠEGA PSA/MAČKO
NISTE PRAVOČASNO
NAVADILI NA GLASNE POKE
Psa ali mačke ne
pustite same.

ČE IMATE ŠE NEKAJ DNI,
DA LAHKO NAVADITE VAŠO
ŽIVAL NA GLASNE POKE

KAJ LAHKO
POMAGA?

Na sprehodu imejte psa na
povodcu, mačko zadržite v hiši.
Poskusite sprehoditi psa v času
dneva, ko je pokanja najmanj.

Naučite psa ali mačko,
da na ukaz pride v varen
položaj k lastniku.

Naučite psa ali mačko,
da gre v škatlo, ki jo pokrijete
iz treh strani, da zadušite
glasne poke. Nekatere živali
imajo rade ‘votline’.
Pomembno je, da gre
lahko pes ali mačka
kadarkoli sam/a v in iz
takega zavetja.

Pridi sem, Reks!

Naučite svojega psa,
da bo nosil slušalke.
Vaš pes ali mačka mora imeti možnost, da
si izbere prostor, kjer se počuti varno, pa
čeprav je to stranišče za goste. Na izbrano
varno mesto namestite odejo ali blazino,
ostanite mirni in pomirjujoči nekje v bližini.
V pomoč je lahko nekoliko
zatemnjena soba; nekaterim
živalim pomagajo tudi šumi,
glasba v ozadju.

Ne poskušajte preprečiti vašemu psu ali
mački, da bi se zatekel na svoje varno
mesto, ne sledite mu ali ga vlecite stran.
To lahko še poveča stres in vodi v paniko.

Poskusite pomiriti,
potolažiti psa ali
mačko na miren način.
Bodite ‘varno zavetje’
za vašega psa ali
mačko. Usedite se
na tla in pustite psu
ali mački, da se
uleže poleg vas.
Ko žival božate,
storite to z dolgimi,
mirnimi gibi
Nekateri psi se zelo sprostijo,
preko telesa.
če se lahko osredotočijo
na kaj zabavnega, npr. igro
iskanja predmetov.

Če sumite, da bi bila vaša žival na novoletni večer lahko v paniki ali strahu,
se posvetujte z veterinarjem glede sredstev za pomirjanje.
Če imate dovolj časa in veste iz izkušenj, da se vaš pes ali mačka zelo boji
glasnega pokanja, povprašajte vašega veterinarja, vedenjskega specialista ali kinološkega inštruktorja glede terapije in učenja, da bi vaša žival
čim bolj sproščeno preživljala praznike.

