Háztartási balesetek
Tegyük biztonságossá otthonunkat
Ahogyan a szülők is próbálják megelőzni kisgyerekeik balesetét azzal, hogy „bababiztossá”
teszik lakásukat, ugyanúgy kellene eljárniuk az állattulajdonosoknak is. A négylábú
családtagok sokszor olyanok, mint a kisgyerekek, természetükből fakadóan kíváncsiak,
szeretik felfedezni és kipróbálni környezetüket szájjal, manccsal, karommal. Mivel nem
tudják, hogy mi veszélyes és mi nem, ezért a gazdi felelőssége az otthon biztonságossá
tétele. Az alábbi javaslatok segíthetnek Önnek abban, hogy kedvence környezetét
biztonságossá tudja tenni, hogy hosszú, boldog, balesetmentes életet élvezhessen.

A házat

A kertet

• Ellenőrizze a ház ablakait, hogy nem tud-e az állat egyiken sem kiesni.
• Ne engedje ki az állatot az erkélyre, vagy a ház egyéb,
magasan fekvő helyeire.
• A házban nagyon sok dísznövény lehet mérgező, mint pl. a diffenbachia
is. Érdeklődjünk, szakembernél, hogy ezek közül melyek elfogyasztása
jelenthet veszélyt. Azokat távolítsuk el a házból, vagy helyezzük el úgy őket,
hogy az állat számára elérhetetlenek legyenek.
• A kölykök a fogzás időszakában mindent megrágnak. Húzzuk ki
az elektromos vezetékeket a konnektorokból, vagy tegyük őket
hozzáférhetetlenné az állat számára.
• Ne hagyjuk a helyiséget felügyelet nélkül, ha a kandallóban tűz ég,
vagy ha hősugárzó van bekapcsolva.
• Műanyag zacskóval játszani jó mulatság, de fulladást is okozhat!
• Ha egy kölyök bármit is a szájába vehet, azt meg is fogja tenni.
Ne hagyjunk elől kicsi, éles tárgyakat, mert ezeket könnyen lenyelheti.

• Néhány növény, mint például a borostyán és a leánder mérgező hatású lehet.
• Ha a kertben vegyszert használtunk (pl. ha permeteztünk) ne engedjük
ki az állatot.
• A kerti szerszámokat és a mezőgazdasági vegyszereket zárjuk el az állatok elől.
• Az úszómedencét úgy fedjük le, hogy ne tudjon beleesni egyetlen állat sem.

A konyhát, a mosókonyhát
és a fürdőszobát
• Soha ne hagyjunk égő gáztűzhelyt, vagy bekapcsolt vasalót
felügyelet nélkül.
• Jól elzártan tároljunk minden háztartási vegyszert, beleértve a maró
és fertőtlenítő hatású szereket is.
• Mindig tartsuk zárva a mosógép és a ruhaszárító gép ajtaját,
hogy kedvencünk véletlenül se mászhasson be.
• A WC ülőke tetejét tartsuk mindig lehajtva, mert ha kisebb termetű állat
a WC csészébe esik, akár vízbe is fulladhat.
• Gyógyszerek, hajsampon, naptejek és egyéb higiéniai termékek végzetesek
lehetnek az állatra nézve, figyeljünk oda biztonságos tárolásukra.

A garázst
• Az állatok nagyon szeretik a fagyálló és a szélvédő mosófolyadék szagát és
ízét. Mindig szorosan lezárt flakonokban tartsuk ezeket az oldatokat.
A véletlenül kiömlött oldatokat maradéktalanul, azonnal töröljük fel.
• Festékeket, üzemanyagot és egyéb veszélyes vegyszereket jól elzártan
kell tárolni

A kutyát
• Távolítson el a kutya vállának magasságában minden olyan kampós, vagy
horgas tárgyat a környezetéből, amibe a kutya beleakadhat a nyakörvénél,
vagy a hámjánál fogva. A szabadulni igyekvő állat ezekbe belegabalyodva
akár meg is fulladhat.
• Az ingatlan köré telepített villanypásztor csökkenti annak a kockázatát,
hogy az állat otthonról elcsavarogjon, vagy elüsse egy autó.

Az ünnepeket
• A csillogó dekoráció, a karácsonyi díszkivilágítás, az üvegdíszek
és a jégcsapok a kertben biztosan fel fogják kelteni kedvencük érdeklődését.
Ezek akár halálos balesetet is képesek okozni, ezért
az ünnepek alatt szenteljünk több figyelmet kedvencünkre.
• A lakás díszítésénél gondoljunk arra, hogy a mikulásvirág, a magyal
és a fagyöngy lenyelve mérgező.
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