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PROTOCOLO PADRIÑOS 

 
 
O primeiro, é agradecer infinitamente a vosa impagable colaboración; sen o apoio 
económico dos padriños e socios non se podería facer fronte a numerosos custos dos 
animais que residen no Refuxio. 
 
Afortunadamente cada vez sodes máis os que sacades a pasear e mimades non 
só ao voso apadrinado senón tamén a outros animais que non teñen a 
sorte de estalo. Por isto pedimos a vosa colaboración, establecendo certos 
protocolos para que os paseos e o desfrute destes estea garantido: 
 

1. Horario: na actualidade é de 11:00 a 12:00 e de 12:15 a 13:15. É dicir pódese 
sacar aos afillados ás 11 ou ás 12.15 e poderanse entregar ás 12 ou ás 13.15 
h.  

 
Así deixanse uns 15 minutos que permiten colocar os animais e non atrasar a 
saída dos afillados dos padriños da outra quenda. Por favor, pregamos que se 
cumpran os horarios pois así facilítase o labor de todos. Hai que ter en conta 
que no Refuxio hai outras tarefas: limpar gaiolas, atender a persoas que veñen 
a adoptar, entregar animais adoptados, vacinacións, revisións... 

 
2. Para axilizar, os padriños pasarán ás portas de saída dos módulos xunto con 

persoal do centro ou co voluntario responsable. Despois de entregar ao can, 
sairase inmediatamente fóra do recinto pois estar por entre os módulos 
produce excitación entre os animais e en consecuencia pelexas, algunhas con 
moi malos resultados. É mellor non estar no recinto tocando a todos os cans 
das gaiolas nin facendo faladoiros pois pode provocar pelexas entre eles. 

 
3. Se se vai sacar a algún can a maiores do apadriñado, será como moito un por 

persoa e, en caso de menores, só un can por vez. E este terá que ser do 
mesmo canil, xa que:  

 
- evítase que se pelexen cando se sacan a pasear con outros cans ou 

cando se lles introduce no canil, xa que ulen animais doutro canil. 
 
- axilízase o traballo que se poderá empregar noutras tarefas. 

 
4. Mellor non dar de comer aos animais, pódese traer puntualmente unha 

pequena cantidade de "chuches" para que se adapten ao seu novo padriño ou 
paseante, a ir con correa, a ser obediente, ... NON TE QUERERAN MÁIS POR 
DARLLES MÁIS "LAMBETADAS". Pero dar comida en grandes cantidades, así 
como a outros animais que están nas gaiolas, pode ser prexudicial xa que: 

 
- Os animais teñen un grande olfacto, polo que ao ulir a comida nos seus 

caniles poden pelexarse. 
 

- Se se lles dá comida ao entrar no seu canil o resto úlea e pode provocar 
pelexas. 
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- Pode ocasionar problemas intestinais por non estar acostumado a iso: 
diarreas, vómitos... 

 
- Algúns logo non queren comer a comida que diariamente teñen que tomar. 

 
 

5. Non se pode deixar nunca solos a menores polo recinto tocando animais nin 
solos co seu apadrinado; pasearán cunha dobre cadea que levarán o neno 
xunto co titor. 

 
 

6. Agradeceríase que sempre se dea un cepillado ao afillado antes de 
entrarlle o caníl, así: 

 
- prevense que lesione a pel 

 
- o animal está máis cómodo 

 
- ten máis posibilidades de ser adoptado, pois parece "máis bonito" 

 
7. En caso que o animal presentase algún problema de pel agradeceríase que se 

lle dese un baño antiséptico, sempre seguindo as indicacións dos voluntarios 
ou persoal do centro. Nos meses de inverno é necesario deixalos totalmente 
secos. 

 
8. Hai que deixar todas as portas pechadas e non se pode fumar en todo o recinto 

tanto en zona pechada como aberta. 
 

 
 

 
¡ ¡ GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN E AXUDA!! 

 


