Koronawirus 2019 (COVID-19)

Jak opiekować się zwierzętami domowymi i innymi
zwierzętami
Jeśli jesteś nosicielem COVID-19 lub Ty lub Twoje zwierzęta domowe
były narażone na COVID-19
Istnieją nieliczne doniesienia o zakażeniu zwierząt COVID-19.
Nie ma obecnie dowodów na to, że zwierzęta domowe lub inne zwierzęta gospodarskie
odgrywają znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się COVID-19. Jeśli jesteś chory/a, zaleca się
unikanie kontaktu ze zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami, tak jak w przypadku innych
ludzi, aż do momentu, gdy nie będzie wiadomo więcej.

Trzymaj zwierzęta domowe w domu


Jeśli jesteś chory/a, poproś innego z domowników, który nie jest chory, aby
zaopiekował się Twoimi zwierzętami.



Jeśli wszyscy domownicy są chorzy lub mieszkasz sam/a, najlepiej jest trzymać
zwierzęta domowe w domu, jeśli opieka nad nimi jest możliwa.

Rozważ to, jeśli zwierzęta muszą być przeniesione do
innego domu


Osoby bardziej narażone na ciężką postać COVID-19 (osoby powyżej 70. roku
życia lub cierpiące na choroby towarzyszące) w miarę możliwości nie powinny
sprawować tymczasowej opieki nad narażonymi zwierzętami.



Zwierzęta domowe należy odizolować i trzymać w jednej części domu, aby w
miarę możliwości zminimalizować kontakt z innymi zwierzętami lub ludźmi.

Unikaj bliskiego lub długotrwałego kontaktu ze
zwierzętami domowymi


W miarę możliwości unikaj poniższych kontaktów ze zwierzętami: przytulania,
całowania, lizania przez zwierzę, dzielenia się jedzeniem, spania w jednym
łóżku lub siedzenia na kolanach.

Trzymaj zwierzęta domowe z dala od ludzi i innych
zwierząt


Zwierzęta domowe powinny jak najwięcej przebywać w domu.



Kiedy psy są na zewnątrz, powinny być na smyczy i w odległości co najmniej
dwóch metrów od innych ludzi i zwierząt.

COVID-19: Jak opiekować się zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami

1z2

Zachowaj środki ostrożności przy opiece nad zwierzętami
domowymi


Umyj ręce mydłem i wodą lub użyj środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
bezpośrednio przed i po dotykaniu zwierząt domowych, ich pożywienia lub
rzeczy.



Nie należy kaszleć ani kichać w pobliżu zwierząt domowych. Gdy kichasz i
kaszlesz, zawsze zasłaniaj twarz łokciem lub chusteczką a następnie umyj ręce.



Unikaj dotykania twarzy.

Obserwuj swoje zwierzęta domowe pod kątem wszelkich
oznak choroby, jeśli były narażone na zakażenie COVID-19


Jeśli Twoje zwierzę wykazuje oznaki choroby, zadzwoń do lekarza weterynarii,
aby ustalić, czy konieczna jest wizyta w klinice, czy może być leczone w domu.

Zapobiegaj narażeniu zwierząt gospodarskich i drobiu






Hodowcy zwierząt gospodarskich powinni:


Przestrzegać wszystkich istniejących środków bezpieczeństwa biologicznego dla
gospodarstw rolnych



Ograniczyć kontakt ze zwierzętami tylko do takiego kontaktu, który jest konieczny do
zapewnienia im opieki

Jeśli to możliwe, nie zajmuj się zwierzętami, jeśli:


zdiagnozowano u Ciebie COVID-19 lub masz objawy choroby układu oddechowego



byłeś narażony/a na zakażenie COVID-19 lub miałeś/łaś kontakt z osobą cierpiącą na
chorobę układu oddechowego, lub



podróżowałeś/łaś poza granice Kanady w ciągu ostatnich 14 dni

Jeśli musisz sam/a zająć się zwierzętami:


stosuj podstawowe środki profilaktyki i kontroli zakażeń, jak przedstawiono powyżej, oraz



czyść/dezynfekuj wszelkie urządzenia, których dotkniesz, a które będą miały kontakt ze
zwierzętami

Dowiedz się więcej o wirusie
COVID-19 to nowy wirus. Rozprzestrzenia się drogą kropelkową poprzez drogi oddechowe osoby
zakażonej i przechodzi na inne osoby, z którymi ma ona bliski kontakt, np. na osoby mieszkające w tym
samym gospodarstwie domowym lub zapewniające opiekę. Możesz również uzyskać dostęp do
aktualnych informacji na temat COVID-19 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Ontario:
ontario.ca/coronavirus.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: ____________________________________________
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne na dzień 31 lipca 2020 r
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