ЧИ БОЇТЬСЯ ВАШ ВИХОВАНЕЦЬ ГУЧНИХ ЗВУКІВ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СВЯТКОВИХ ЗАХОДІВ?

ЯКЩО ВИ НЕ НАВЧАЛИ
ВАШУ КІШКУ АБО СОБАКУ
ПЕРЕДЧАСНО
Не залишайте
Вашу кішку або
собаку наодинці.

КОЛИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ
ДЕКІЛЬКА ДНІВ ДЛЯ
ТРЕНУВАННЯ

ЩО МОЖЕ
ДОПОМОГТИ?

Будь ласка, тримайте собаку на
повідку, коли виходите на вулицю,
і тримайте свою кішку всередині
приміщення. Намагайтеся
вигулювати собаку багато
разів протягом дня, коли не
так багато шуму.

Навчіть собаку чи кота
ходити поруч із господарем
за викликом в безпечному
положенні.
Ходи сюди, Рекс!

Привчіть собаку
носити навушники.
Ваша собака чи кішка повинна мати
можливість вибрати місце, де вони
почуватимуться в найбільший безпеці;
навіть якщо це буде гостьовий туалет.
Покладіть туди ковдру або подушку,
залишайтесь поруч спокійними.

Навчіть собаку та кота
користуватися коробкою,
яку можна покрити з усіх
сторін (крім однієї) ковдрою,
щоб зменшити шум. Деякі
тварини віддають перевагу
певній печері. Важливо,
щоб собака чи кішка могли
вільно заходити до цього
місця або залишати його.

Не намагайтеся заважати своїй собаці
чи коту ховатися в такі місця і не
слідкуйте за ним і не намагайтеся
схопити його. Це може посилити
стрес і призвести до паніки.

Затемнена кімната може
бути корисна; для деяких
тварин білий шум також
може бути корисним.

Для деяких собак зосередження
на чомусь веселому, наприклад,
іграх, може бути дуже
розслаблюючим.

Спробуйте швидше
розслабити, спокійно
заспокоїти собаку
та кота. Намагайтеся
бути «надійною
базою» для своїх
собак і котів.
Повільно присядьте,
дозвольте собаці
чи коту підійти і
лягти поруч з вами.
Коли и гладите,
робіть це довгими
спокійними
рухами по тілу.

Попросіть свого ветеринара про ліки на випадок надзвичайної ситуації, якщо ваша тварина буде в страху чи паніці в новорічну ніч.
Коли є достатньо часу заздалегідь, і ви з минулого року знали, що ваша
собака чи кішка стали дуже боязкими, попросіть свого ветеринара, спеціаліста з поведінки або тренера заздалегідь допомогти раціональною підготовкою та терапією щоб допомогти вашій тварині розслаблятися під час
довгих святкових днів.

