HEA KOER-KUTSIKATE EELKOOL

OHUD TOAS

PUHASTUSVAHENDID

ROTIMÜRK

ELEKTRIJUHTMED

Suur osa tänapäeval kasutatavast
kodukeemiast võivad kutsikale
põhjustada tõsiseid
tervisehädasid või isegi surma.

Rotimürk põhjustab sisemisi
verejookse. Ära kasuta majas
rotimürki! Lõksud on kordades
ohutumad!

Elektrijuhtmeid meeldib
paljudele kutsikatele närida.
Jälgi, et juhtmed oleksid kutsika
eest blokeeritud. Kõige kindlam
viis hoida teda surma saamast!

RAVIMID
Kutsikad närivad kõike, mida
kätte saavad. Ravimid on vale
manustamise korral mürk. Hoia
ravimid kutsikatele
kättesaamatus kohas!

MÄNGUASJAD
Hoia laste mänguasjad suletud
ukse taga või suletavas karbis.
Lapse mängu ajal piira kutsika
ligipääsu mänguasjade juurde.
Kutsikal on oma mänguasiad.

TOATAIMED
Paljud armastatud toataimed on
koertele mürgised. Uuri lähemalt
internetist.
https://www.aspca.org/pet-care/animalpoison-control/toxic-and-non-toxic-plants
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TEOMÜRK

ROTIMÜRK

JAHUTUSVEDELIK

Teomürk põhjustab sisemisi
verejookse. Ära kasuta aias
teomürki! Loo aias soodsad
tingimused lindudele!

Rotimürk põhjustab sisemisi
verejookse. Ära kasuta rotimürki
kusagil, kuhu koer võib ligi
pääseda! Kui sul on kahtlus, et
koer sõi rotimürki, helista kohe
kliinikusse!

Jahutusvedelikku leidub
porilompides. Koerad
armastavad seda limpsida, aga
see on tugevalt mürgine!

JÄÄ
Jää puruneb sageli meile väga
ootamatult. Hoia koer veekogude
lähedal rihmas! Koduaia tiigi
juurest õpeta ta kevad-talvisel
ajal eemale hoidma.

PUUGID JM PARASIIDI D
Puugid kannavad erinevaid
raskeid haigusi. Kirbud kannavad
edasi siseparasiite. Ussid
koormavad koera organismi ja on
ohuks inimestele. Tee
parasiiditõrjet regulaarselt!

LIBEDUS
Libedatel põrandatel ja jääl
mängimine tekitab ka koertel
rebestusi jm vigastusi. Muretse
koju vaip või matt koeraga
mängimiseks ja jaluta jäisel ajal
rahulikus tempos!
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PRÜGI

GRILLIPEOD

LOMPIDEST JOOMINE

Koerad armastavad süüa. Kõikjal.
See on potentsiaalselt ohtlik
mitmes mõttes. Õpi rihma pikkust
ja tempot kontrollima. Samuti
vajadusel jalutamise trajektoori
muutma.

Grillitud, suitsutatud tooted
põhjustavad koertel
kõhunäärmepõletikku. Kondid
põhjustavad sooleummistusi. Ära
anna grillipeol koerale inimeste
sööki!

Lompides, kraavides jm seisva
veega veekogudes on vesi
saastunud. Sealt võib saada
leptospiroosi jm raskeid haigusi.

ÄRA LASE ILUTULESTIKKU!

LIIKLUS

METSLOOMAD

Hoia oma koer liiklusrohkes
kohas rihmas! Kontrolli
regulaarselt rihma seisukorda ja
vaheta vajadusel välja!
Kontrolli, et su aed ja värav oleks
koerakindlad!

Siin on sinu koer suurema ohu
allikaks. Ära lase oma koeral
jahtida kontrollimatult
metsloomi! Hoia koera vajadusel
ka metsas rihmas. Treeni koera,
et ta tuleks vajadusel sinu juurde!

ILUTULESTIK
Ilutulestik on nii lindude,
metsloomade kui paljude koerte
õudus. Lase koeral varjuda
tuppa. Treeni teda mürasid
paremini taluma! Siiski, kui ta
vajab tuge, siis paku seda!

