Zasady postępowania z psem po adopcji
1. Po wyjściu ze schroniska po adopcji należy iść z psem na krótki spacer, a nie wsiadać od
razu do samochodu. Po ulokowaniu psa w samochodzie należy chwilę z nim posiedzieć przy
włączonym silniku, żeby miał możliwość przyzwyczajenia się sytuacji i uspokojenia się.
Dopiero gdy pies się uspokoi, można ruszyć. Pies powinien być transportowany w takim
sposób, aby nie przeszkadzać kierowcy w czasie jazdy. W małej przestrzeni samochodu pies
może poczuć się zagrożony nie mając możliwości ucieczki, dlatego nie można obejmować
psa, ani na niego w jakikolwiek sposób napierać, bo może to spowodować poczucie
zagrożenia i reakcję obronną w postaci warczenia, kłapania zębami, czy uderzenia zębami.
Takie zachowanie psa jest reakcją obronną i nie świadczy o agresji psa.
2. Ze schroniska należy jechać prosto do domu. Po wejściu do domu powinno się dać psu
spokojnie obejść i obwąchać całe mieszkanie. Nie można chodzić za psem, tylko dać mu
chwilę spokoju, żeby sam zapoznał się z otoczeniem. Następnie trzeba psu dać miskę z
wodą i dobre jedzenie. W czasie jedzenia pies nie powinien być przez nikogo niepokojony.
Wykąpać psa można dopiero wtedy, gdy poczuje się on zadomowiony i nabierze zaufania
do domowników. Najczęściej następuje to po 3-4 dniach. Nie wcześniej można wybrać się z
psem do sklepu mierzyć szelki czy kaganiec.
3. Najlepsze dla psów są szelki i psy powinny być prowadzane na szelkach. Jeżeli z jakiś
względów nie można stosować szelek, w takim przypadku stosuje się obrożę. Obroża
powinny być tak zapięta, aby między obrożę a szyję psa weszły 2 palce. Nie wolno stosować
łańcuszków zaciskowych ani kolczatek. Są to niehumanitarne metody, które sprawiają psu
ból i są szkodliwe dla zdrowia psa. Smycz powinna mieć minimum 3 metry długości.
4. Pies powinien mieć swoje miękkie posłanie najlepiej w miejscu spokojnym, z dala od
ciągów komunikacyjnych i przejść.
5. Miska z wodą powinna być dostępna przez cały czas, natomiast karmienie najkorzystniejsze
jest 2 x dziennie.
6. Adoptując psa ze schroniska należy wziąć parę dni wolnych, aby mieć możliwość
przyzwyczajenia psa do samotnego zostawania w domu. Nie wolno następnego dnia po
adopcji zostawić psa samego w domu na kilka godzin. Przez pierwsze dni po adopcji należy
wychodzić z domu kilkanaście razy wciągu dnia. Na początku trzeba wyjść i stać za drzwiami
20-30 sekund, po czym wrócić. Potem bardzo stopniowo można wydłużać czas wyjścia na
kilka minut, a dopiero jeżeli pies będzie zachowywał się spokojnie można też czas
wydłużać. W ten sposób pies uczy się, że wyjście domownika oznacza, że zaraz on wróci. Po
powrocie nie można wylewnie się witać z psem.

7. Pies za schroniska ma tendencje do bardzo silnego przywiązywania się do nowych
opiekunów, dlatego przez pierwszy okres trzeba zachować z psem chłodne stosunki, żeby
go emocjonalnie od siebie nie uzależnić, bo takie psy mają problem z samotnym
zostawaniem w domu. Dlatego nie można cały czas nawiązywać kontaktów z psem. Trzeba
w ciągu dnia wyznaczać kilkanaście okresów czasu po 10 -15 minut, w czasie których nikt z
domowników nie będzie zwracał na psa żadnej uwagi, to znaczy nie można psa dotykać,
mówić do niego, ani na niego patrzeć. Jeśli pies będzie nachalnie domagał się kontaktu, to
trzeba od niego odejść. Należy też ćwiczyć zamykanie się w drugim pokoju, czy łazience bez
psa, aby nauczył się spokojnie zostawać sam w pomieszczeniu.
8. Niektóre psy długo przebywające w schronisku, nie potrafią załatwiać się na dworze. W
żadnym razie nie można karać takiego psa za to, że załatwił się w domu. Przez pierwszych
kilka dni należy wychodzić z psem na spacer co 2 godziny. Jeżeli pies zacznie się załatwiać w
domu, to trzeba do niego spokojnie podejść przerwać załatwianie przez podniesienie, jeśli
pies jest mały lub lekkie pociągnięcie za obrożę, gdy jest większy i natychmiast wyjść z nim
na spacer, a gdy tam dokończy się załatwiać powinno się go pochwalić. Stopniowo można
wydłużać czas między spacerami.
9. Psy w schronisku są zabezpieczone preparatami przeciw pasożytom zewnętrznym
(kleszcze, pchły) preparaty te działają około miesiąca, dlatego w czasie miesiąca od adopcji
powinno się udać z psem do lekarza weterynarii na badanie ogólne, odrobaczenie, a także
należy zastosować nowy preparat przeciw pchłom i kleszczom.
Z lekarzem weterynarii można także omówić sposób żywienia psa.
Zalecane książki do przeczytania:
„Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów” Turid Ruugas
Gdy w domu są dzieci polecane jest komputerowa gra edukacyjna o prawidłowych
zachowaniach w stosunku do psów
„ The Blue Dog”
„ Psie przykazania’
W przypadku problemów z zachowaniem psa należy niezwłocznie skontaktować się z
behawiorystą. Im szybciej podejmie się działania, tym łatwiej jest wyeliminować problem.
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