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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ZA ROK 2016

1.     Dane identyfikacyjne podmiotu

Weterynaryjny NumerIdentyfikacyjny
26103401

Adres schroriska ul. Berezów 85a, 26-130 Suchedniów

Kierownik schroriska Maciej G]ijer

Data(y) wizytacji
05.01.2016,19.01.2016, 01.02.2016, 03.02.2016,10.02.2016, 20.02.2016,

16.03.2016,18.04.2016, 21.04.2016, 26.07-03.08.2016, 26.09.2016, 31.10.2016,
14.12.2016

WizytującyImięinazwiskoHnstytucja -Krzysztof Bąk -PIW Skarżysko-Kamienna
- Marzena Józefkiewicz-Smerdel -PIW Skarżysko-Kamienna
- Michał Wesołowski - PIW Skarżysko-Kamienna

Ireneusz Miller Wesołowski - PIW Skarżysko-Kamienna
Hanna Markiewicz - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skarżysko-Kamiema
- Marek Chojnacki - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skarżysko-Kamiema
- Marek Miemik - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM
Skarżysko-Kamienna
- Piotr Jaszczyk -Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Skarżysku-

amiennej

Właściciel schroniskaZarządzającyschroriskiem
Maciej Glijer

Finansowanie schroniska *
Gmina Suchedniów, Gmina Skarżysko-Kamienna, Gmina Bliżyn, Gmina
Bodzentyn, Gmina Włoszczowa, Gmina Mirzec, Gmina Mniów, Gmina

Wolanów, Gmina Sandomierz, Gmina Sobków, Gmina Opatowiec, Gmina Nowa
Słupia, Gmina Kraśnik, Gmina Nowy Korczyn, Gmina Annopol, Gmina

Radoszyce, Gmina Solec Zdrój, Gmina lwaniska
Data wpisu do rejestru PLW 23.06.2015r.

*należy wykazać wszystkie gminy, z którymi podmiot podpisał umowy

11.    Danezbiorcze
PSY KOTY

1. Liczba zwierząt na koniec 2015r. 46 X

2. Liczba boksów 54 X

3. Średnia liczba zwierząt w boksie 1-2 X

4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało
105 X

przewidziane schronisko (zdaniem kontroluj ącego)
5. Liczba zwierząt przyjętych w 2016 r. 481 X

6. Liczba zwierząt na koniec 2016 r. 104 X

7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2016 r. 359 X

8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2016 r. 1 X

9. Liczba zwierząt padłych w 2016 r. 58 X

10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2016 r. 5 X

11. Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2016 r. 283 X

12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko
353 X

wściekliźnie w 2016 r.

Rubryki(1+5)-(7+8+9+10)--6
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ZA ROK 2016

111.             Szczegółowe wymagania weterynaryjne /psy, koty/

1. Wyodrębnione pomieszczenia: PSY KOTY
do kwarantanny tak* HieE tak Łłłe
do izolowania zwierząt chorych ]ub podejrzanych o tak Hłe tak łHe
chorobę
d]a zwierząt agresywnych tak łLłe tak nłe
d]a zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samic i
samców
dla samic z oseskami tak Hłe tak Łłłe

dla szczeniąt/kociąt oddzielonych od matek tak nie tak nłe
do przechowywania karmy tak m tak łłłe
do przechowywania środków dezynfekcyj nych tak łłłe tak m
o przechowywania produktów leczniczych tak Hłe tsk Hłe
weterynary.inych i wyrobów medycznych
do wykonywania zabiegów leczniczych i tak Hłe tBk Hłe
chirurgicznych
2. W schronisku znajduje się piec do spalania zwłok tak łLłe tak nłe
lub chłodnia do przechowywania zwłok
3. Prowadzony jest wykaz zwierząt przebywających tak Hłe tak łłłe
w schronisku, zawierający opis zwierzęcia, dane
dotyczące przyj ęcia, kwarantanny,
przeprowadzonych szczepień i zabiegów
weterynaryjnych, opuszczenia schroniska lub
śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.
4. Jeżeli do żywienia zwierząt wykorzystywane są tak nie tak Hłe
uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (uppz):
uppz przechowywane są w odpowiednich tak Hłe tsk Hłe
warunkach
w schronisku przechowywana jest odpowiednia tek Hłe tak łłłe
dokumentacja dotycząca uppz

*niepotrzebne skreślić
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ZA ROK 2016

IV. Immunoprofilaktyka

Rodzaj szczepienia PSY Liczbazaszczepionychzwierząt

1. Nosówka tak* HieE 451
2. Parwowiroza tak* nieżE 451
3. Zakaźne zapa]enie wątroby (choroba tak* Hiefi 264Rubartha)
4. Leptospiroza takfi nie* 0
5. Inne niż powyższe oraz inne niż przeciw takfi nie* 0
wściekliźnie szczepienia

*niepotrzebne skreślić

Rodzaj szczepienia KOTY Liczbazaszczepionychzwierząt

1. Panleukopenia takfi Hiefi -

2. Kaliciwiroza takfi Hieł -

3. Herpeswiroza takfi niefi I

4. Białączka takfi nie2E I

5. Inne niż powyższe oraz inne niż przeciw takfi HieE -
wściekliźnie szczeT)ienia

*niepotrzebne skreślić
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RApoRT Z WIZTTAC]I SCHRONISKA DLA BEZDonnTycH zwlERZĄT

ZA ROK 2016

VI.       Uwagi, wnioski lub zalecenia wizytującego

1.      Sprawdzać na bieżąco stan i wymieniać w razie konieczności uszkodzone kotary znajdujące się przy
wej ściu do bud w okresie niskich temperatur .

2.     Znajdujące się w boksach drewniane podesty, które uległy zamoczeniu zalecono osuszyć.
3.     Pomieszczenie przeznaczone do kąpieli zwierząt w okresie zimowym wyposażyć w sprzęt umożliwiający

dodatkowe ogrzewanie, a wannę wyposażyć w matę antypoślizgową.
4.     Wyposażyć w dodatkowe materace klatki dla zwierząt po zabiegach chirurgicznych.
5.     Ustalono, że wybieg, który w całościjest ogrodzony zostanie dodatkowo przegrodzony na długości

i w  poprzek i oznakowany co pozwoli na niezakłócone korzystanie przez zwierzęta z wybiegu w czasie
przemieszczania się pracowników po schronisku.

6.     Oznakować w sposób widoczny bramę główną infomacją: „Osobom obcym i nieupoważnionym wstęp
wzbroniony".

7.     Umieścić dodatkowo matę dezynfekcyjną przy przejściu przez bramę na teren schroniska.
8.     Budy znajdujące się na wybiegu ustawić tak, aby były skierowane wejściem do strony wschodniej.
9.     Wykonać dodatkowe zabezpieczenia w drzwiach prowadzących do budynku dla szczeniąt, tak aby chroniło

przed wydostawaniem się zwierząt na zewnątrz przy ich otwieraniu.
10.   Zwiększyć ilość pomieszczeń, w których będzie możliwe przeprowadzenie kwarantanny szczeniąt.
11.   Zwrócić uwagę na właściwe określenie wieku szczeniąt.
12.   Opracować hamonogram dla poszczególnych psów przetrzymywanych w boksach uwzględniających

rotację przebywania zwierząt na wybiegu z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w ciągu 48 godzin.
13.   Przeszkolić wolontariuszy z zakresu obchodzenia się ze zwierzętami, występujących zagrożeń i możliwości

przeniesienia choroby zakaźnej, jak również szerszego określenia obszaru, na którym mogą przebywać.
14.   Poddać renowacji zewnętrzne pokrycie bud.
15.   Po okresie zimowym poddać renowacji kraty dla poszczególnych boksów.
16.   Oznakować sprzęty w poszczególnych boksach w sposób zapobiegający użycia ich ze strefy kwarantanny

do strefy stacjonamej lub pomieszczenia szczeniąt.
17.   Zapewnić niezbędną ilość odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników schroniska, uwzględniając

konieczność jej wymiany na nową w czasie wykonywania pracy.
18.   Zabezpieczyć wystające przy zadaszeniu bud ostre elementy celem usunięcia niebezpieczeństwa powstania

zranień.
19.   Na wybiegu dla zwierząt umieścić trwałe zadaszenie chroniące zwierzęta przed opadami atmosferycznymi i

promieniami słonecznymi.
20.   Zalecono modemizację wykonanej maty dezynfekcyjnej, aby nie było problemu z wjazdem samochodem na

teren schroniska, a wykonana mata spełniała zakładane wymogi.
21.   Z uwagi na fakt, że w okresie intensywnych opadów teren na wybiegu obok zadaszenia  staje się grząski

ustalono, że w całości zostanie pokryty żwirem.

W  2016  roku  podczas  prowadzonych  kontroli  przez  pracowników  Powiatowego  lnspektoratu  Weterynarii
w  Skarżysku-Kamiennej  oraz  w  obecności  osób  reprezentujących  gminy  i  TOZ  starano  się  zwrócić  uwagę
właściciela  schroniska na pojawiające  się  zagrożenia  i  wprowadzać  zmiany,  które  pozwoliłyby  na  zachowanie
dobrostanu dla przebywaj ących w schronisku zwierząt.
W ocenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej właściciel wykonywał na bieżąco zalecenia
lub w terminach ustalonych, co znajdowało potwierdzenie w prowadzonych rekontrolach.

Podpis kontrolowanego
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