Коронавірусна інфекція 2019 (COVID-19)

Як правильно подбати про тварин і
домашніх улюбленців
Якщо ви захворіли на COVID-19 або ви чи ваші домашні тварини
мали контакт із зараженими на вірус COVID-19
Відомі лише поодинокі випадки зараження тварин вірусом COVID-19.
Наразі немає доказів того, що домашні або свійські тварини відіграють значну роль у
поширенні вірусу COVID-19. Якщо ви захворіли, рекомендуємо вам уникати контактів з
тваринами й домашніми улюбленцями так само, як і контактів з людьми, до визначення
діагнозу.

Тримайте тварин удома


Якщо ви захворіли, попросіть когось із незаражених членів вашої родини
подбати про домашніх тварин.



Якщо всі члени вашої родини захворіли або ви живете один (одна), все ж
краще тримати ваших тварин удома, якщо ви у змозі подбати про них.

Якщо тварин доводиться передати до іншого будинку


Не слід довіряти догляд за домашніми тваринами, які контактували із
зараженими особами, людям, що мають великий ризик ускладнень при
зараженні вірусом COVID-19, а саме людям віком від 70 років, що мають
проблеми зі здоров'ям.



Тримайте домашніх тварин ізольованими на певній ділянці вашого
будинку аби мінімізувати їх контакти з іншими тваринами чи людьми,
якщо це можливо.

Уникайте близького або тривалого контакту з
домашніми улюбленцями


Наскільки це можливо, уникайте таких контактів з домашніми тваринами,
як притискання, поцілунки, не дозволяйте тваринам облизувати вас, не
діліться їжею та не дозволяйте спати у вашому ліжку чи сидіти у вас на
колінах.

Не дозволяйте тваринами контактувати з людьми та
іншими тваринами


Мінімізуйте випадки знаходження тварин поза межами вашого дому.



Вигулюючи собак, тримайте їх на повідку й дотримуйтесь дистанції
мінімум два метри від інших тварин або людей.
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Дотримуйтесь заходів безпеки, коли доглядаєте
домашніх улюбленців


Мийте руки з милом і водою або використовуйте дезінфікуючий засіб на
основі спирту безпосередньо перед і після контакту з домашніми
тваринами, їх їжею або приладдями.



Не кашляйте і не чхайте поряд з домашніми тваринами. Завжди кашляйте
і чхайте у лікоть або хустинку й мийте після цього руки.



Не торкайтеся свого обличчя.

Дізнайтеся, чи має ваша тварина ознаки захворювання
на вірус COVID-19, якщо вона контактувала із
зараженими особами


Якщо ваша домашня тварина проявляє ознаки захворювання,
зателефонуйте ветеринару, аби дізнатися, чи необхідний огляд у клініці
або тварину можна доглядати вдома.

Уникайте контактів з домашньою худобою та птицею






Фермерам слід:


Дотримуватися всіх існуючих заходів біобезпеки на фермах



Обмежте контакти з тваринами за винятком лише тих, що необхідні для їх догляду

Бажано не доглядати тварин, якщо:


вам діагностували зараження вірусом COVID-19 або ви маєте симптоми
респіраторного захворювання



ви мали контакти з особами, зараженими вірусом COVID-19 або хворими на
респіраторні захворювання, або



виїжджали за межі Канади протягом останніх 14 днів

Якщо вам доводиться самостійно доглядати тварин:


дотримуйтесь основних правил профілактики та боротьби з інфекцією, які зазначені
вище й



мийте/дезінфікуйте будь-яке обладнання, якого ви торкаєтесь, і яке контактує з
тваринами

Інформація про вірус
Вірус COVID-19 новий. Він поширюється дихальними крапельками від зараженої людини до здорової при тісному контакті, наприклад,
якщо люди проживають разом або доглядають одне одного. Актуальну інформацію про вірус COVID-19 ви можете отримати на вебсайті Міністерства охорони здоров'я Онтаріо: ontario.ca/coronavirus.
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