
     

POSOW, Sivil Koruma Mali Aracı kapsamında AB tarafından finanse edilen, ISPRA, Cedre, Sea Alarm ve CPMR işbirliği 
ile geliştirilen ve Barcelona Sözleşmesi’nin bölgesel merkezi olan REMPEC tarafından koordine edilen bir projedir.

PROTOKOL
Yaban hayatı tesisindeki standart, 

tanınmış protokolün kullanımı petrol ile 
kirlenmiş hayvanların başarılı bir şekilde 

rehabilite edilmesi için önemlidir

TESİSTEKİ OPERASYONLAR

Obalna straža Republike 
Hrvatske

Her hayvanla ilgili 
veriyi kontrol edin ve 
kaydedin (ne zaman, 

nerede, kim tarafından 
yakalandı) 

Yıkama, durulama (etkiden taviz ver-
meden zamandan tasarruf etmek) 

0: Alım öncesi alan, gün 
sonunda boş

Veteriner ya da deneyimli bir rehabi-
litasyon görevlisi mevcut mu?

Nakil için hazırlık
(Hidratlamak)

Türlerin belirli kriterlerini ve 
kapasite göstergelerini kullanın: 

Hayvan tedavi edilebilir mi?

Kriterler yerine getirildi: 
Yıkanmaya hazır

Tedaviye karar verilmesi  
Geçici halka + dosya

Hayvan çoktan stabile edildi mi?

İlk stabilizasyon tedavisinin 
uygulanması (sıvılar, ilaçlar)

Ö: Ötanazi yapmak

4: Yoğun bakım (özel tedavi, 
tek tek izleme)

Hayvanın durumu iyiye gi-
diyor ve kendi başına besle-
niyor mu (+stabile edilmiş)?

C: Sırasıyla havuzda ve kuru-
lama odasında. Hayvanlar kuru 
kalır ve dinlenmek için platformu 

kullanır

3: En az 48 saatlik stabiliza-
syon (yemek,dinlenme,ilaç 
tedavisi) 48 saat sonunda 
durumları stabile olmuş 

mu? 

B: Havuz dışında, 
platformda

A: Havuz dışında, 
platform olmadan

AA: Serbest bırakma 
havuzunda

2: Yıkama öncesi bakım 
(kendi başına beslenebilme, 
dinlenme, kilo alma, tüylerin 

parlaklaşması)

3: Stabilizasyon 
(48 saat) (Besleme, 
dinlenme, ilaç teda-

visi sağlayın) 

1: Yıkamaya hazır 
olarak kabul edilmiş

Neredeyiz?

Sıradaki

Yıkama odasına götürmek

Sonraki serbest 
bırakma faaliyeti

Nakil için hazırlık
Bilimsel halka takın

Kurutma

Halka 
takıldı!

Geçici Tutma Merkezi 

Kabul 

Yıkama

Yıkama sonrası 
bakım
C, B, A

Serbest 
Bırakma AA

(Veteriner 
odası)

Alım/Aciliyetine 
göre sıralama

(Veteriner odası)
Stabilizasyonun /
ve Ötanazinin 
başlatılması

Yıkama önce-
si bakım
4, 3, 2, 1

Rehabilitasyon Merkezi

Serbest bırakılma kriterle-
rinin karşılaştırılması 

evet

evet

hayır

Havalandırmalı bir 
kutu içerisinde bir 

rehabilitasyon merke-
zine nakil 

Serbest 
bırakıldı

evet

evet
evet

evet

hayır

hayır

hayır

hayır

hayır

PETROL İLE KİRLENMİŞ 
YABAN HAYATINA 
MÜDAHALE 


