POSOW
Preparedness for Oil-polluted
Shoreline cleanup and

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΕΝΗΣ
ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Oiled Wildlife interventions

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Υποδοχή

Άφιξη μετά τη
μεταφορά

(Θάλαμος κτηνιάτρου)
Ξεκινήστε την
σταθεροποίηση /
Ευθανασία

Η χρήση ενός πρότυπου, αναγνωρισμένου
πρωτοκόλλου σε μια εγκατάσταση
φροντίδας άγριας ζωής είναι βασική
για την επιτυχή αποκατάσταση των
πετρελαιομένων ζώων

Ελέγξτε και καταχωρήστε
τις πληροφορίες για κάθε
ζώο (που, πότε, από ποιον
συλλέχθηκε)

0: Περιοχή πριν την παραλαβή,
άδεια στο τέλος της ημέρας
Υπάρχει διαθέσιμος κτηνίατρος ή
έμπειρο άτομο για την αποκατάσταση;

nαι

Επόμενο βήμα
(Θάλαμος
κτηνιάτρου)
Εισαγωγή/
Διαλογή

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Αποφασίστε για τη θεραπευτική
αγωγή, προσωρινό δαχτυλίδι + αρχείο
Το ζώο έχει ήδη σταθεροποιηθεί;

Όχι

Χρησιμοποιήστε ειδικά κριτήρια για
κάθε είδος και δείκτες δυνατότητας :
Μπορεί να θεραπευτεί το ζώο;
nαι

Όχι

Όχι
nαι

Χορηγήστε την πρώτη θεραπεία
σταθεροποίησης (υγρά, φάρμακα)

3: Τουλάχιστον 48 ώρες
σταθεροποίησης (τροφή,
ανάπαυση,
φαρμακευτική αγωγή)

Φροντίδα προπλύσης 4, 3, 2, 1
2: Φροντίδα προ-πλύσης
(τρέφεται μόνο του,
ανάπαυση, παίρνει βάρος/
ζωηράδα)

nαι

E : Κάντε ευθανασία
Όχι

4: Εντατική φροντίδα (ειδική
θεραπεία, εξατομικευμένη
παρακολούθηση)
Βελτιώνεται το ζώο και τρέφεται
μόνο του (+ σταθεροποιημένο);
Όχι

nαι

3: Σταθεροποίηση (48
ώρες) (Εξασφαλίστε
τάισμα, ανάπαυση,
φαρμακευτικής αγωγή)

1: Θεωρείται έτοιμο
για πλύση
Που είμαστε;

Κέντρο προώθησης
Κέντρο αποκατάστασης

Μεταφορά
σε ένα κέντρο
αποκατάστασης σε
κουτί με εξαερισμό

Ετοιμασία για
μεταφορά
(Ενυδάτωση)

Πληρούνται τα κριτήρια:
Έτοιμο για να πλυθεί
Πλύση

Μεταφέρετε το στο
χώρο πλύσης

Πλύση, έκπλυση (ελαχιστοποίηση
χρόνου, χωρίς συμβιβασμούς)
Όχι

Φροντίδα μετά
την πλύση C, B, A
A: Εξωτερική
πισίνα, χωρίς
πλατφόρμα

B: Εξωτερική πισίνα,
με πλατφόρμα

C: Εναλλαγές μεταξύ εσωτερικής
πισίνας και χώρου στεγνώματος.
Το ζώο παραμένει στεγνό και
χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για

Έλεγχος σε σχέση με τα
κριτήρια απελευθέρωσης
Απελευθέρωση
ΑΑ

AA: Στην πισίνα
απελευθέρωσης

Επόμενη
απελευθέρωση

Στέγνωμα

nαι

Ετοιμασία για
μεταφορά
Τοποθέτηση επιστημονικού
δαχτυλιδιού

Δακτυλιώθηκε!

Απελευθερώθηκε

Το πρόγραμμα POSOW συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ υπό το Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ISPRA, το
Κέντρο Cedre, τον Οργανισμό Sea Alarm, τη Διάσκεψη των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης (CPMR) και συντονίζεται από το Περιφερειακό Κέντρο
Καταπολέμησης Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο (REMPEC), ένα τοπικό κέντρο της Σύμβασης της Βαρκελώνης

