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بوسو ()POSOW
اإلعداد لعملية
تنظيف السواحل
الملوثة بالنفط
والتدخل للتعامل
مع األحياء البرية
الملوثة بالنفط

إعادة تأهيل كائنات
الحياة البرية الملوثة بالنفط

العمليات التي تجرى داخل مركز إعادة تأهيل
الحيوانات البرية

بروتوكول
يعد استخدام بروتوكول قياسي معترف به في مراكز
إعادة التأهيل أمرًا ضروريًا لنجاح عملية إعادة تأهيل
الحيوانات البرية الملوثة بالنفط

 : 0مكان ما قبل االستقبال ،يجب
أن تكون خالية بنهاية اليوم

افحص وسجل البيانات
الخاصة بكل حيوان
( متى تم األمساك به و أين
وبواسطة من ؟ )

هل هناك طبيب بيطري أو شخص
ذو خبرة بإعادة التأهيل ؟

الوصول بعد النقل

االستقبال

نعم

ال

الطائر التالي

استخدام المعايير ومؤشرات
االستيعاب الخاصة بفصيلة الحيوان
لتحديد ما إذا كان من الممكن عالجه؟
ال

عالج الحيوان

ثبت به حلقة العالج المؤقت  +أفتح ملف له

نعم

هل حالة الحيوان مستقرة؟

ال

ال

 :4العناية المركزة(عالج خاص ومتابعة
فردية)
هل تتحسن حالة الحيوان ويأكل
بنفسه ( هل استقرت حالته ؟)
ال

 : 3العمل على
استقرارالحالة(48ساعة)
(تأكد من التغذية،الراحة
،العالج)

نعم

أعمل على استقرار الحالة
(سوائل /أدوية)

قم بعملية القتل الرحيم

 : 3على األقل  48ساعة من العمل
على استقرار الحالة
(تغذية ،راحة ،دواء)
هل استقرت الحالة بعد 48ساعة؟

نعم

غرفة الطبيب البيطري
)االستقبال والفرز(

نعم

 : 2رعاية ما قبل الغسيل
(يأكل بنفسه  ،يرتاح  ،يكسب
وزن  ،وصحو/منتبه)

غرفة الطبيب البيطري

(العمل على استقرار الحالة
والقتل الرحيم)

رعاية ما قبل
الغسيل
1،2،3،4

 : 1يعتبر الحيوان جاهزًا
للغسيل
أين نحن ؟

قم بالنقل لمركز
إعادة التأهيل في
صندوق جيد التهوية

قم بالتحضير للنقل
(قم بعملية اإلمهاء)

مركز االستقبال
مركز إعادة التأهيل
تم تحقيق جميع المعايير المطلوبة
الحيوان جاهز للغسيل
خذه إلى غرفة الغسيل

الشطف والغسيل(قلل من الوقت الذي تتخذه
هذه العملية دون أن تؤثر على مستواها)
التجفيف

الغسيل

ال

ج  :تناوب التبادل بين الحوض الداخلي
وغرفة التجفيف  -يظل الحيوان جافًا
ويستخدم المنصة للراحة
نعم

ب  :حوض ماء خارجي
بمنصة

رعاية ما بعد الغسيل
أ ،ب،ج
أ  :حوض ماء خارجي دون
منصة
افحص الطائر بحسب معايير
إطالق سراح الحيوانات

سراح

تم تثبيت
الحلقة

جهز لعملية النقل
ضع الحلقة العلمية

إطالق السراح
التالي

أأ .حوض إطالق سراح
الحيوانات

أأ  .إطالق سراح
الحيوان

مشروع بوسو ( )POSOWممول بالشراكة مع االتحاد األوروبي من خالل الجهاز المالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون مع معهد البحوث وحماية البيئة ( ،)ISPRAومركز التوثيق
والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه ( ، )Cedreومؤسسة اإلنذار البحري ( ،)Sea Alarmومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا ( )CPMRبالتنسيق مع المركزاإلقليمي
لالستجابة لطوارئ التلوث البحري الخاص بالبحر المتوسط ( ،)REMPECوهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.

