TWOJE ZWIERZĘ BOI SIĘ GŁOŚNYCH DŹWIĘKÓW W OKRESIE ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNYM?
GDY UPRZEDNIO NIE
SZKOLIŁEŚ SWOJEGO
KOTA I PSA
Nie zostawiaj swojego
psa ani kota samego.

GDY MASZ WIELE
DNI NA TRENING

CO MOŻE
POMÓC?

Proszę trzymać swojego psa
na smyczy podczas wychodzenia
na zewnątrz a kota pozostawić
w środku. Staraj się wyprowadzać
psa w porach dnia, w których
nie ma tyle hałasu.

Wyszkol psa lub kota,
aby przybiegał na wezwanie
i szedł w bezpiecznej
pozycji obok właściciela.
Chodź tu, Reks!

Przyzwyczaj swojego
psa do noszenia
zatyczek w uszach.
Twój pies lub kot musi mieć możliwość
wyboru miejsca, w którym czuje się
najbezpieczniej; nawet toaleta dla gości.
Połóż tam koc lub poduszkę, zachowaj
spokój i pozostań w pobliżu.

Wyszkol swojego psa i kota,
aby korzystał z pudełka, które
można przykryć ze wszystkich
stron (oprócz jednej) kocem,
w celu wyciszenia hałasów.
Niektóre zwierzęta wolą coś
w rodzaju jaskini. Ważne jest,
aby pies lub kot mógł
swobodnie je zajmować
i opuszczać.

Nie próbuj przeszkadzać swojemu psu
lub kotu udawania się w takie miejsca i
nie podążaj za nim gorączkowo ani nie
próbuj go złapać. Może to zwiększyć
stres i doprowadzić do paniki.

Raczej pomocny jest zacieniony
pokój; dla niektórych zwierząt
pomocne może być zastosowanie
źródła „białego szumu”..

Dla niektórych psów skupienie
się na czymś zabawnym jak zajęcia
węchowe mogą być bardzo
relaksujące.

Zachowuj się spokojnie
i staraj się uspokoić
twojego psa i kota.
Postaraj się być
„bezpieczną bazą”
dla swojego psa i kota.
Siedząc cicho oﬁaruj
swój spokój i pozwól
psu lub kotu zbliżyć się
i położyć obok ciebie.
Podczas głaskania rób
to długimi spokojnymi
ruchami po ciele.

Zapytaj lekarza weterynarii o lekarstwa na wypadek, gdyby twoje zwierzę
bało się lub uległo panice w sylwestra.
Na dłuższą metę, kiedy jest wystarczająco dużo czasu a twój pies lub kot w
poprzednich latach wykazywał zachowania lękowe, należy poproś lekarza
weterynarii, behawiorystę lub trenera o racjonalne szkolenie i terapię,
aby pomóc twojemu zwierzęciu zrelaksować się w tych dniach.

