POSOW
Preparedness for Oil-polluted
Shoreline cleanup and

ČIŠČENJE ZAOLJENIH
PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI

Oiled Wildlife interventions

DEJAVNOSTI V OBJEKTU

PROTOKOL

Za zaoljene prostoživeče živali je
upoštevanje standardnega in uveljavljenega
protokola bistvenega pomena za njihovo
uspešno rehabilitacijo

Sprejem

0: Sprejemni prostor, na
koncu dneva prazen

Preverite in vpišite podatke o vsaki
živali (kdaj, kje, kdo jo je ujel)

Prihod po prevozu

Je na voljo veterinar ali
izkušeni reševalec živali?

da

Naslednji v vrsti
(Vet. ambulanta)
Sprejem/triaža

(Vet. ambulanta)

Začetek stabilizacije/
Evtanazija

Nega pred
umivanjem
4, 3, 2, 1

ne

Upoštevajte specifične kriterije in
kazalnike zmogljivosti za posamezne
vrste: Ali je mogoče žival zdraviti?

Odločitev o zdravljenju
Začasni obroček + datoteka
Je žival že stabilizirana?

ne

da
ne

da

E: Evtanazija

Nudenje prve terapije za stabilizacijo
(tekočina, zdravila)

ne

4: Intenzivna nega (specifična
terapija, individualna dozimetrija)
3: Vsaj 48 ur stabilizacije Ali se stanje živali izboljšuje, se
(hrana, počitek, zdravila) sama hrani (je bolj stabilizirana)?
Je po 48 urah
2: Nega pred umivanjem
stabilizirana?
ne
3: Stabilizacija (48 ur)
(samostojno hranjenje,
da
(zagotovite
počitek, pridobiva na teži/
da
hranjenje,
počitek,
njena odzivnost)
zdravila)
1: Žival je pripravljena za umivanje
Kje smo?

Pripravite na prevoz
(poskrbite, da bo žival imela
dovolj tekočine)

Začasni sprejemni center
Rehabilitacijski center

Prevoz v rehabilitacijski
center v kletki s
prezračevanjem

Kriteriji so izpolnjeni:
Žival je pripravljena za umivanje
Umivanje

Prenos v prostor za umivanje

Umivanje, izpiranje (čim krajši čas, da
ne zmanjšamo učinkovitosti)
ne

Nega po umivanju
C, B, A
A: Zunanji bazen,
brez ploščadi

B: Zunanji bazen s
ploščadjo

C: Izmenično v notranjem
bazenu in prostoru za sušenje.
Živali ostane suha in uporablja
ploščad za počitek.

Sušenje

da

Preverite, ali so
izpolnjeni pogoji za izpust
Izpust AA
AA: faza izpusta

Naslednji izpust

Pripravite na transport
Pritrdite sledilni obroček

Obročkana!

POSOW je projekt, ki ga sofinancira EU v okviru finančnega instrumenta za civilno zaščito in v sodelovanju z organizacijami
ISPRA, Cedre, Sea Alarm in CPMR, koordinira pa ga REMPEC, Regionalni center Barcelonske konvencije

Izpuščena

