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COIDADO DO MATERIAL
- Si se colle calquera material de oficina: impresos, bolígrafos, ficheiros, cadernos, etc., antes de marchar, deixarase
recollido no seu sitio.
- As correas deixaranse colocadas de forma ordenada no seu lugar (percheros exteriores, módulos, habitación pensos…)
- Nunca deixar correas fora do seu sitio: en cadeiras, mesas, chan, coches, bancos…
-Si se usan cepillos ou peites deixalos no seu sitio limpos, non se deixarán en mesas, chan, cadeiras, etc. cheos de pelos.
- Si se usa calquera cousa: chupóns, vasos, coitelos, garfos, mesas, etc. Deixalo todo limpo e recollido no seu sitio.
- Baleirar o lixo: papeis, bolsas, latas, botellas… non deixándoo enriba de mesas, cadeiras, lavabos, corredores, parques,
etc.
MANEXO DE ANIMAIS
- Ler sempre as notas que hai en canís ou no libro de voluntarios.
- Cepillaranse aos animais sempre que se saquen, así estarán cómodos e limpos, evitaranse enfermidades e serán máis
susceptíbeis de adoptar evitarase que alcancen un estado que requira pelalos. Despois deixaranse os cepillos limpos no seu
sitio, os pelos tiraranse ao lixo, non se poden tirar ao chan. En inverno non se poderá pelalos.
- Non pasear os animais cando faga demasiado calor, en especial animais grandes e vellos nas horas de máis calor e
pórlles sempre a todos auga e que teñan sombra. En caso de moito calor mollaranse antes de sacar, así se eliminará
sucidade e se refrescarán.
- Non pasear os animais cando chova, pois fican moi mollados e húmidos e poden enfermar, poderán sacarse si se lles seca
con o espeledor. Nos días de choiva pódese empregar en aseo de animais. Cepillado, etc ou socialización.
- Poñer sempre auga a disposición dos animais.
- Calquera información de importancia tense que compartir: animais incompatíbeis, animais que saltan vallas, animais en
celo, animais que ataquen a persoas ou a outros animais…
- Evitarase toda causa de conflitos:
. Prestar demasiada atención a algúns animais
. Dar lambonadas, comida, xoguetes….
. Evitar dentro do posible : asubiar, gritar ou alterar de calquera xeito aos animais, xa que excítanse e dan lugar a
pelexas.
- Nunca deixar animais soltos sen que ninguén os vixíe, porque poden pelexar, escapar, ferirse…
- Non xuntar animais de distintas gaiolas pois pode haber pelexas, cadelas en celo, contaxios…
- Apuntar número de animais que saen a pasear dunha gaiola así como o número da gaiola, e asegurarse que se
corresponde cando tornan a súa gaiola, un erro pode prexudicar aos animais.
- Hospitalizacións:
Non se pode entrar nelas, a non ser que sexa comunicado expresamente póla Dirección, pois pode prexudicar aos
animais (risco contaxio...)
- Corentena:
. Non sacar aos que teñan marca vermella: por estar en celo, tratamento, ser novos, agresivos…
. Deixar sempre pechadas as gaiolas das que se sacan animais así como as limpas.
. Si se usa algunha gaiola para meter momentaneamente algún animal, haberá que deixala limpa e seca.
. Non xuntar animais de distintas gaiolas.
-Recinto exterior e recepción:
- Non se sacarán animais ao recinto exterior da zona de entrada, se por algunha causa inevitable fixérase, teñen que
limparse tódalas defecacións, deixar limpa a zona da entrada e cristal da porta, e ningunha cousa polo medio: correas,
xoguetes, cubos, pelos (se se cepillan…)
- Calquera cousa que se sacara ao recinto exterior (mangueiras, comedeiros, bebedeiros, xoguetes…) recolleranse,
limparanse e poranse no seu sitio.
- Non se poden sacar animais polo vestíbulo nin deixalos nel, se por algún motivo inevitable hai que pasar polo vestíbulo cos
animais, fregarase antes de marchar.
- Non se pon sacar animais pólo pasillo, se por algún motivo inevitable ten que pasar por alí, fregarase antes de marchar.
- Recoller as defecacións dos paseos, para elo usar cubo con bolsa que pon lixo, con recolledor e vasoira de voluntarios,
non a dos coidadores, se por algún motivo inevitable hai que usar a dos coidadores deixarase limpo e no sitio onde se
recolleu.
Ao rematar haberá que:
. Deixar o cubo pechado (se non o tiran os cans que están soltos) e en zona de corredoira central, se está cheo, pechala
bolsa e tirala ao colector que está ao carón dos parques, nunca en cubos de lixo.
. A vasoira, o recolledor e o secador, limparanse con auga e lixivia, deixándollos sempre limpos e recollidos.
Antes de marchar, haberá que deixar:
- as portas pechadas das zonas interiores das gaiolas
- tódalas luces apagadas (dos módulos e zonas interiores)
- as portas dos módulos pechadas con chave e a chave no seu sitio.
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ALIMENTACIÓN
- Hai animais que non soportan o peche e teñen medo dos seus compañeiros e non comen aínda que teñan comida, si se
ve algún animal delgado se poñerá no libro de incidencias ou se avisará ao servizo veterinario, só o Veterinario indicará si
se poñerá de comer e porase na folla de voluntarios e no taboleiro para que os voluntarios pola tarde o separen e lle dean
de comer para ver se así mellora, poráselle penso de cachorro, se non o come mesturáranse cun pouco de lata. Apuntarase
na táboa.
- Non se pode dar de comer, sen máis, a tódolos animais porque:
deixan comida e nós non sabemos se é que comen ou non
si se lles dá indiscriminadamente lata a calquera, logo non queren comer penso.
poden provocar diarrea e confundir un diagnóstico.
-Se por algún motivo se acorda que os voluntarios colaboren na alimentación especial de certos animais:
a comida darase sempre nun prato, non se poñerá no chan pois en caso de lata se queda pegada e custa moito
quitala.
si se dan latas mirar que haxa algunha xa empezada na neveira e as que se empecen e non se rematen metelas
na neveira e no lixo ben tapada e sen que os animais podan acceder a elas, pois tiran toda o lixo e se poden
lesionar. Bolsas, bricks, sacos baleiros sempre tirar ao lixo.
si se usa algún utensilio (garfos, culleres, chupóns, pratos…) lavalas, porque si se deixan se reseca e custa
moitísimo limpalas.
A lata xamais darase no recinto pois pode incitar pelexas, xa que os animais chéiranas.
PROTOCOLO EN CASO DE PELEXAS
- O máis importante é evitalas: non prestar especial atención a ninguén, non lambonadas, non xoguetes, non falar
berrando, non berrar…
- Pedir axuda, non intentar separalos sos
- En caso de haber unha pelexa:
. Non gritar
. Non meter as mans na boca, pescozo, interpoñer pernas…
. Coller da base do rabo e tirar pouco a pouco cara atrás, sen gritar, intentando tranquilizar o animal.
. En caso de que soamente haxa unha persoa, coller da base da cola do animal dominante ou o máis agresivo e tirar cara
atrás cara algunha gaiola ou módulo (Si se colle ao más feble non se cortará a pelexa).
- Se non hai motivo de pelexa: (lambonadas, comidas, gritos, …) mirar se hai algunha cadela en celo, se é así, sacala a
unha gaiola en corentena, aínda os machos esterilizados tornase agresivos entre eles.
- Se está mal ferido baixar a unha gaiola e chamar ao coidador ou a Veterinario.
- Sempre se sinalará o que comezou a pelexa.
- Se un animal comezou pelexas e non hai gaiola en corentena, deixalo cun palé e auga no pasillo do módulo.
- Se escoitase unha pelexa ir primeiro á gaiola para ver en qué xaula e quen se pelexa, se berramos dende lonxe, non
poderemos sabelo.
- Se hai pelexas dentro dunha gaiola :
. Abrir a porta da gaiola para que salga os cans que non participan en ela(se non terminarán pelexando)
. Os animais que salgan deixaranse noutro lado do pasillo onde está a gaiola da peleas coa porta medianeira pechada.
. Collendo da base do rabo, sen berrar, se separarán tirando cara atrás e pechando a porta.
-Se hai pelexas dentro dun parque:
. Meter a cans se están por fora nun módulo.
. Abrir a porta do parque para que salgan os cans que non se pelexan e metelos nun módulo.
. Proceder como en caso de pelexas.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CATÁSTROFE
1-. En caso de enfermidade o pelexa entre animais, dicilo ao voluntario responsable que:
- falará co coidador ou chamará ao servizo veterinario Tf:646021821
- se non se pode contactar con el chamar a Clínica A Lúa: 881870739 ou Jose Luís: tf: 628082759
2- En caso de lesións de voluntarios
- Reencher parte de accidentes que está en taboeiro de voluntariado ou en botiquín
- Ir a Clínica a Rosa, mellor que o leve un voluntario ou levar en taxi.
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