KAS SINU LEMMIK KARDAB PIDUSTUSTEAEGSEID
VALJUSID HELISID?

KUI SA EI OLE EELNEVALT
TREENINUD OMA KASSI
VÕI KOERA
Ära jäta oma koera
või kassi üksi.

MILLEST VÕIKS
ABI OLLA?

Palun hoia oma koer õues
jalutades rihma otsas ja hoia
oma kass toas.Püüa jalutada
koera sellistel hetkedel,
mil ei ole nii palju lärmi.

KUI ON JÄÄNUD VEEL
MÕNED PÄEVAD,
ET TREENIDA

Treeni oma koera
või kassi käsu peale
enda kõrvale tulema.

Treeni oma koera ja kassi
kasutama puuri, mida saaks
kõikidest külgedest (peale ühe)
katta tekiga, et vaigistada müra.
Mõni loom eelistab koopalaadset
pesa. Oluline on, et koer või
kass saaks vabalt minna sinna
pessa ja ka sealt lahkuda.

Tule siia, Rex!

Treeni oma koera
kandma kõrvaklappe.
Teie koeral või kassil peab olema võimalus
valida endale koht, kust ta tunneb ennast
turvaliselt; olgu selleks või wc.
Pane sinna tekike või padi, paku ise
lähedust, olles rahulik ja julgustav.

Ärge püüdke oma koera või kassi
takistada minemast turvalisse paika,
samuti ärge käige tal kogu aeg järel
või püüdke teda haarata. See võib
suurendada stressi ja tekitada paanikat.

Abiks on pigem hämar tuba;
mõnele loomale on abiks
näiteks kerge heli/hääl,
mis mõjub rahustavalt.

Mõnele koerale võib rahustavalt
mõjuda keskendumine mõnele
toredale mängule, kus nad peavad
enda nina ja haistmist kasutama.

Pigem püüa julgustada,
lohutada ja rahustada
oma koera või kassi
rahulikul toonil.
Püüa olla “turvaline
tugisammas” oma
koerale ja kassile.
Paku lähedust istudes
vaikselt maha ja lubades
oma koeral või kassil
tulla lähedale ja heita
pikali Sinu kõrval.
Kui teed lemmikule
pai, olgu need paitused
üle terve keha, pikad
ja rahustavad.

Küsi oma loomaarstilt ravimite kohta erakorraliseks juhuks, kui Sinu
loom peaks sattuma vana aasta õhtul paanikasse vüi tundma hirmu.
Kui Sul on piisavalt aega varuks ja Sa tead eelmisest aastast, et Su koer või kass
võib muutuda väga kartlikuks, küsi oma loomaarstilt, loomade käitumisspetsialistilt või treenerilt koolitust ja vajadusel ravimeid (vaid loomaarstilt!), mis aitaks
pikemas perspektiivis loomal lõõgastuda/rahuneda nendel päevadel.

