Zasady
bezpieczeństwa
w kontaktach
z psami
13.03.2014r. uczniowie Zespołów Edukacyjno - Terapeutycznych
Gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panią Moniką
Sztukowską - Trenerem psów z „Wesołej Łapki” w Lesznie.
Spotkanie miało na celu uświadomić uczniom, jak bezpiecznie
zachowywać się wobec psa, aby zmniejszyć ryzyko pogryzień oraz
wiedzy

na

temat

wynikających

z

podstawowych
bycia

potrzeb

odpowiedzialnym

psa

i

obowiązków

właścicielem

o

raz

poprawie życia zwierząt domowych.

„Traktuj psa tak,
jak chcesz aby nas traktowano”
Nie podchodź do psa bez pytania
Czasem pies ma smutne doświadczenia
w obcowaniu z waszymi rówieśnikami. Czasem
jest rozdrażniony lub chory - o tym wszystkim powie wam jego pan.
Nie zawieraj znajomości z obcym psem. Jeżeli siedzi koło jakichś
toreb lub koło wózka - jest teraz w pracy i z przejęciem strzeże
rzeczy swojego pana. W takim przypadku lepiej jest przykucnąć
i zawołać psa do siebie, jeżeli będzie chciał się przywitać na pewno
podejdzie.

Unikaj wszystkiego, co pies mógłby zrozumieć jako
zagrożenie lub atak
Nie wszystkie psy potrafią bawić się
w aportowanie. Czasem patyk uniesiony
nad głową do rzutu może psa przerazić,
zwłaszcza
jeżeli
był
kiedyś
bity.
Pamiętajcie, że najczęściej pies atakuje
tylko w ostateczności, kiedy się czegoś
boi. Boi się czasem i dużego i małego
człowieka, który się nad nim pochyla. Dlatego zawsze lepiej jest
przykucnąć, gdy chce się pogłaskać małego psa.

Nigdy nie pszeszkadzaj psu w jedzeniu
Jedzenie stanowi dla psich dzikich przodków
sprawę przetrwania, a chętnych do miski było
wielu. Choć często nigdy nie zaznały głodu,
bronią swojego pożywienia dla zasady.

Nigdy nie uciekaj przed psem !
Gdy boicie się psów, nie uciekajcie
nawet do mamy, ona niewiele tu może pomóc, a bieg, i pisk tylko
pobudzą psa do polowania. Kiedy ogarnie was strach, stójcie
spokojnie, schowajcie twarz w dłonie i udawajcie, że jesteście
posągiem. Pies was obwącha i pójdzie sobie dalej.
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