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Dzieci i psy to zazwyczaj wspaniali
towarzysze, ale należy koniecznie
zawsze mieć na nie baczną uwagę.
Jeśli w domu jest pies lub znacie kogoś kto ma psa, na pewno
wiecie, że dzieci i psy potrafią się świetnie bawić.
Obowiązuje jednak jedna zasada bezpieczeństwa:
należy koniecznie stale uważnie obserwować dzieci
znajdujące się w pobliżu psa.
Smutna prawda jest taka, że wiele dzieci trafia na oddziały
pogotowia ratunkowego po pogryzieniu w domu przez
własnego lub znajomego psa, często podczas zabawy bez
opieki osoby dorosłej.
Skutki pogryzienia przez psa mogą być tragiczne
dla wszystkich. Nie narażaj swojego dziecka na takie
niebezpieczeństwo.
Uwaga na psa.

Badania naukowe
wykazują, że w połowie
przypadków pogryzienia
przez psa, osoba ugryziona
znała psa lub miała z nim
wcześniej kontakt1.

Z danych na temat przyjęć
w szpitalach w Wielkiej
Brytanii wynika, że
większość przypadków
ugryzienia przez psa dotyczy
dzieci w wieku od 0 do 9 lat2.

Uwaga na psa.
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Zawsze obserwuj swoje dziecko, gdy w pobliżu
znajduje się pies.
Jeżeli dobrze znasz psa, łatwo można przecenić
łagodność zwierzęcia. Podobnie jak człowiek, każdy
pies — nawet ten, którego dobrze znasz, kochasz i
któremu ufasz — ma granice cierpliwości. Gdy pies
czuje się zagrożony, wystraszony lub gdy czuje ból,
może ugryźć we własnej obronie.

Nawet jeśli uczysz dziecko, w jaki sposób powinno
bezpiecznie zachowywać się w pobliżu psa, nie
można liczyć na to, że będzie ono zawsze o tym
pamiętać. Podczas wesołej zabawy lub gdy coś je
zaciekawi, dziecko może zapomnieć o zasadach i
zrobić coś, co wywoła u psa stres i rozdrażnienie.

Normalne zachowanie dziecka, czyli bieganie,
krzyki i głośna zabawa, może być dla psa trudne do
zniesienia.

Dziecka z psem nigdy nie wolno zostawiać bez opieki.
Zawsze pamiętaj o aktywnym obserwowaniu ich
zachowania — nawet gdy jesteś w domu z własnym
ukochanym psiakiem.

Należy znać typowe zachowania
psa zdradzające niepokój lub
niezadowolenie i zwracać na nie
uwagę. W takich przypadkach
najlepiej pozostawić zwierzę w
spokoju. Trzeba też pamiętać, że każdy pies jest
inny i może okazywać stres w typowy dla siebie
sposób.
> > Kładzenie uszu
> Przysiadanie
> Oblizywanie się
> Ziewanie

> > Odsuwanie się
> Unikanie kontaktu
> Warczenie
> Odsłanianie zębów

Więcej informacji o sygnałach w zachowaniu psów
można znaleźć na stronie www.dogstrust.org.uk

1 BMJ Journals, „Ile osób zostało ugryzionych przez psy? Przekrojowe badanie występowania, częstotliwości i czynników związanych z przypadkami ugryzienia przez
psa w Wielkiej Brytanii”; pod adresem https://jech.bmj.com/content/jech/72/4/331.full.pdf (Ostatni dostęp: styczeń 2019 r.)
2P
 aństwowa służba zdrowia w Wielkiej Brytanii (NHS), „Najwyższa częstotliwość hospitalizacji w wyniku ugryzienia przez psy w obszarach słabego rozwoju
ekonomicznego”; pod adresem https://www.nhs.uk/news/medical-practice/dog-bite-hospitalisations-highest-in-deprived-areas/ (Ostatni dostęp: styczeń 2019 r.)
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INFORMUJ

Informuj rodzinę i znajomych
Niewielu rodziców wie, że często do ugryzienia
dziecka przez psa dochodzi niestety w miejscu
dobrze znanym, na przykład w domu.
Zalecamy przekazanie informacji znajdujących się w
tej ulotce rodzinie i znajomym podczas wizyty w ich
domu, aby możliwe było dokonanie odpowiednich
zmian w celu zagwarantowania bezpieczeństwa
dzieci i psów mieszkających z ludźmi. Krótka
rozmowa na ten temat jest lepsza niż podejmowanie
ryzyka. Wszyscy razem jesteśmy odpowiedzialni za
zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i psów.

Wizyta gości
> Psa należy wcześniej
wyprowadzić na spacer i
nakarmić oraz zapewnić mu
bezpieczne i spokojne miejsce, w którym
może się schować, gdy będzie mieć na to
ochotę.
> Wyznacz wyraźne granice i osobne miejsca
dla psa i dla dzieci. Jeżeli to konieczne należy
zainstalować bramkę ochronną.
> Działaj. Jeżeli interakcja psa i dzieci
budzi obawy, natychmiast ją przerwij.
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Pomoc w domu i poza domem
Rodzice mają zazwyczaj na głowie mnóstwo
spraw do załatwienia. Podczas wizyty u
znajomych lub krewnych dobrze jest uzgodnić,
że wszyscy będą uważać na psa, co znaczy, że na
zmianę będą sobie pomagać w obserwowaniu i
aktywnym pilnowaniu dzieci znajdujących się w
pobliżu psa.
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UCZ

Naucz dzieci,
jak zachować ostrożność.
Przekaż te porady dzieciom, aby wiedziały jak
zachować bezpieczeństwo, i aby psy miały
odpowiednią opiekę. Pamiętaj, że należy zawsze
obserwować małe dzieci i aktywnie ich pilnować —
nie można liczyć na to, że zawsze będą pamiętały
o ostrożnym zachowaniu.

Przy spotkaniu
z nowym psem
> Podczas spaceru należy psu
pozwolić robić to, na co ma ochotę.
To jest dla niego okazja, aby wąchać,
poznawać otoczenie, pobiegać
i załatwić się!
> Należy zawsze pytać o pozwolenie
właściciela psa przed dotknięciem zwierzęcia.
> Jeżeli właściciel się zgodzi, należy stanąć
cicho i spokojnie, trzymając ręce przy sobie,
i czekać cierpliwie, aż pies sam się zbliży. Wtedy
można pogłaskać psa łagodnie po boku lub po
grzbiecie.
> Spokojnie oddal się, jeżeli pies odejdzie.
> Zachowaj spokój, jeżeli pies na ciebie
skoczy. Skrzyżuj ramiona, odwróć się i patrz w
innym kierunku. Jeśli pies cię przewróci, zwiń
się w kłębek jak jeż i zasłoń głowę rękami, aż
przybędzie z pomocą osoba dorosła.
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Dzieciaki!

Czy wiecie co
oznacza Uwaga
na psa?
W domu lub w
odwiedzinach u znajomych
lub krewnych —

> Zachowaj spokój: nie należy
hałasować, biegać ani ścigać się, bo
takie zabawy mogą niepokoić psa.

> Nie zbliżaj się zbytnio: psy nie lubią
przytulania i całowania, tak samo jak my.
> Bądź grzeczny: nigdy nie drażnij
psa zabawkami lub jedzeniem.

> Nie dotykaj psa w pobliżu oczu,
pyska i uszu. Nie wolno ciągnąć psa
za ogon lub uszy, ani potrącać go —
można mu tak zrobić krzywdę!

> Zostaw psa w spokoju, gdy je lub śpi,
albo gdy bawi się zabawką. Przeszkadzanie
może go zdenerwować.

Psy nie zawsze lubią być
dotykane lub głaskane.
Lepiej jest przytulić misia
— on nigdy nie ma nic
przeciwko temu!
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Więcej informacji?
Dogs Trust udziela licznych informacji na temat zachowania ostrożności w pobliżu
psów, zachowania bezpieczeństwa, a także zapewnienia opieki dzieciom i psom.
Obserwuj i ucz się
Na naszej stronie www.bedogsmart.org.uk znajdują się filmy i przystępne
informacje dla całej rodziny, w tym wskazówki przeznaczone dla osób
autystycznych oraz porady dla rodziców spodziewających się dziecka. Obejrzyj
zabawne filmy „Uwaga na psa” i rozwiąż zagadki!
Dowiedz się, co mówi twój pies
Wszyscy właściciele psów wiedzą, że każdy pies jest inny, ma własne
przyzwyczajenia i cechy charakteru! Im lepiej zrozumiesz swojego psa, tym łatwiej
będzie uniknąć problemów, a wspólne życie będzie przyjemniejsze.
Więcej informacji na stronie www.dogstrust.org.uk.
Zorganizuj warsztat
Oferujemy bezpłatne warsztaty dla rodziców i dzieci, aby ułatwić bezpieczne i
udane kontakty pomiędzy psami i dziećmi. Więcej informacji na temat organizacji
warsztatu w miejscowej szkole lub świetlicy można uzyskać od pracownika Dogs
Trust do spraw edukacji i społeczności lokalnych pod adresem
www.learnwithdogstrust.org.uk/workshops.

Najnowsze wiadomości
i wskazówki można
znaleźć oraz udostępniać
przy pomocy hasztaga
#bedogsmart !

Informacje o Dogs Trust?
Dogs Trust jest największą w Wielkiej Brytanii organizacją charytatywną zajmującą się
ochroną psów. Oferujemy różnorodne formy pomocy i porad dla rodzin i ich ulubionych
czworonogów.
Więcej informacji na nasz temat można znaleźć pod adresem www.dogstrust.org.uk
Numery rejestracyjne organizacji charytatywnej: 227523 i SC037843

Zdjęcia: Carly Michael

