Znalazłem psa/kota – co zrobid?
W pierwszej kolejności przyjrzyj się, czy zwierzę ma na obroży dane kontaktowe do właściciela (tzw.
adresówka). Jeśli jest tam numer telefonu, możesz na własną rękę powiadomid właściciela zwierzęcia
o sytuacji. Jeżeli zwierzę nie posiada takich danych, należy skontaktowad się ze Strażą Miejską Miasta
Poznania – numer 986. Twoja interwencja zostanie przekazana do realizacji przez Ekopatrol (jest to
specjalny referat Straży Miejskiej powołany do przeprowadzania kontroli i monitoringu z zakresu
ochrony środowiska, w tym również do wyłapywania i przewozu zwierząt bezdomnych do
Schroniska).
Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy, zwierzę należy w miarę możliwości zabezpieczyd. W jaki sposób
najlepiej to zrobid? Możesz zabrad je do swojego domu albo pozostawid w jakimś bezpiecznym
pomieszczeniu lub na ogrodzonym terenie. Dobrym rozwiązaniem jest też przywiązanie go do
jakiegoś stałego punktu np. drzewa, ogrodzenia. Możesz też pilnowad zwierzęcia w miejscu jego
znalezienia próbując wzbudzid jego zaufanie. Poczekaj na służby w miejscu zabezpieczenia zwierzaka.
Zaginął mój kot/pies – co robid?
W przypadku zaginionego psa w pierwszej kolejności należy udad się na poszukiwania w miejsce,
gdzie najczęściej wychodzicie na spacer. Jeżeli pies zaginął podczas spaceru w lesie, czy na innym
otwartym terenie, przejdź się ścieżkami, które razem przemierzaliście. Nawołuj go, pytaj innych
spacerowiczów, pozostaw im swój numer telefonu – możliwe, że w trakcie spaceru zauważą go.
W szybszym znalezieniu zaginionego zwierzęcia pomocne mogą byd strony:




przybyłe do schroniska
grupa na portalu społecznościowym dot. zaginionych zwierząt
strona SMMP

Warto też osobiście zadzwonid do poznaoskiego Schroniska dla zwierząt (61 868 10 86, 61 868 10 87)
lub do Straży Miejskiej Miasta Poznania (tel. 986), zgłaszając zaginięcie zwierzęcia. Jeśli Twoje zwierzę
posiada czip, daje to odpowiednim służbom możliwośd szybkiego i skutecznego kontaktu z Tobą.
Zwierzę warto wyposażyd również w tak zwaną adresówkę – plakietkę na obroży z aktualnymi danymi
kontaktowymi właściciela.
Jeśli nadal nie odnalazłeś pupila, zamieśd informację o jego zaginięciu na lokalnej grupie w mediach
społecznościowych. Dobrym rozwiązaniem jest również rozwieszenie plakatów ze zdjęciem
zwierzaka, jego opisem i aktualnym kontaktem do właściciela – zarówno w miejscu, gdzie zaginął, jak
i w pobliżu domu.
Pamiętajmy, że czas jest bardzo ważny - im szybciej zabierzesz się za poszukiwania, tym większe
prawdopodobieostwo, że zwierzę szybko zostanie odnalezione, co z pewnością uchroni go od stresu
i niebezpieczeostwa.

Gdzie mogą bezpłatnie zachipowad psa/kota?
Miasto Poznao prowadzi program darmowego znakowania psów i kotów właścicielskich. Zabiegi
wykonywane są w gabinetach weterynaryjnych, posiadających umowę z Miastem. Szczegółowe
informacje dostępne są tutaj.

Gdzie mogę wykonad darmowy zabieg kastracji psa/kota?
Od 2020 roku Miasto Poznao pokrywa w 100% koszty zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt
właścicielskich (dotyczy maksymalnie dwóch zwierząt od jednego właściciela). Akcja koordynowana
jest przez Usługi Komunalne. Zabiegi wykonują zakłady weterynaryjne, które mają podpisane umowy
z Miastem. Szczegóły dostępne są tutaj. Należy pamiętad, że elektroniczne znakowanie
(zachipowanie) zwierzęcia stanowi warunek konieczny do skorzystania z tego dofinansowanego
zabiegu.

