COVID-19 a zwierzęta, często zadawane pytania
Jak powinienem przygotować się w związku z chorobą koronawirusową (COVID19), jeżeli posiadam zwierzęta domowe?
Wykorzystaj ten czas na zaplanowanie działań i przygotowanie zwierząt na
wypadek, gdybyś nie mógł się już nimi opiekować lub musiał trafić do szpitala z powodu
COVID-19. Aby ściągnąć przewodnik, którego wypełnienie pomoże Ci zaplanować
postępowanie w sytuacji awaryjnej, odwiedź stronę nyc.gov i odszukaj zakładkę pets
and service animals (zwierzęta domowe i pracujące).
Sporządź plan – przygotuj się na sytuację związaną z utratą zdrowia:
● Wybierz zaufanego opiekuna swoich zwierząt (członka rodziny,
przyjaciela, sąsiada, kolegę). Wskazany przez Ciebie opiekun powinien
dysponować kluczami do Twojego domu lub mieszkania, znać rozkład
Twojego mieszkania i znać Twoje zwierzę, zaznajomić się z Twoim
planem awaryjnym i mieć Twoje dane kontaktowe.
● Zapisz istotne informacje dotyczące Twojego zwierzęcia, aby łatwo było je
znaleźć w sytuacji awaryjnej.
● Dla każdego ze zwierząt przygotuj torbę podręczną i umieść w niej
podstawową karmę, dodatki żywieniowe, leki, identyfikator, listę z danymi
kontaktowymi w sytuacji awaryjnej, dane kontaktowe weterynarza
opiekującego się zwierzęciem oraz świadectwo szczepień.
● Taką torbę wraz z obrożą/szelkami i smyczą swojego zwierzęcia umieść w
łatwo dostępnym miejscu.
● Przygotuj w łatwo dostępnym miejscu klatkę transportową, karmę,
dodatkowe posłanie oraz inne rzeczy na wypadek potrzeby szybkiego
transportu zwierzęcia.
● Jeżeli Twoi sąsiedzi potrzebują pomocy, zaoferuj im wyprowadzanie lub
czasowa adopcję ich psa.
● Doszczep zwierzę (przeciwko wściekliźnie, kaszlowi kenelowemu) na
wypadek podróży.
● Jeżeli zwierzę przyjmuje leki, poproś weterynarza o dodatkową porcję.
● Upewnij się, że zapisałeś dawkowanie i instrukcje podawania.
● Jeżeli nie masz podwórka, upewnij się, że dysponujesz dodatkowym
podręcznym zapasem środków czyszczących, gazet lub podkładów dla
szczeniąt, jeżeli nie możesz wyjść z domu, żeby wyprowadzić psa na
spacer.
Zadbaj o odpowiednią identyfikację:
● Psy i koty powinny stale nosić obrożę lub szelki, przywieszkę z informacją
o wykonanym szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz przywieszkę z
danymi właściciela. Na takiej przywieszce powinny się znaleźć Twoje imię
i nazwisko, adres i numer telefonu oraz numer telefonu do kontaktu w
sytuacjach awaryjnych.
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● Upewnij się, że mikroczip, którym oznakowane jest Twoje zwierzę jest
zarejestrowany i aktualny.
Opieka weterynaryjna:
● Doraźna opieka weterynaryjna to kluczowa usługa. Jednak wiele poradni i
szpitali weterynaryjnych dostosowuje swoją działalność do
obowiązujących zaleceń dotyczących zachowania dystansu społecznego
w związku z COVID-19. Jeżeli Twoje zwierzę wymaga opieki, najpierw
skontaktuj się z weterynarzem w celu ustalenia sposobu
postępowania
Czy mogę zarazić się COVID-19 od mojego zwierzęcia?
Obecnie nie ma żadnych dowodów na to, by zwierzęta towarzyszące człowiekowi, w
tym zwierzęta domowe, przyczyniały się do rozwoju pandemii COVID-19. Niewielka
liczba badań sugeruje, że psy mogą się zakazić, niemniej nie chorują ani nie
przyczyniają się do rozprzestrzeniania się COVID-19. Koty mogą ulec zakażeniu i
istnieje kilka doniesień o chorujących kotach. Niemniej w tej chwili nie ma żadnych
doniesień sugerujących, że koty przenoszą COVID-19 na ludzi.
Czy sierść zwierząt domowych może przenosić wirusa wywołującego COVID-19?
Nie ma doniesień sugerujących, że wirusy wywołujące choroby dróg oddechowych, w
tym COVID-19, były przenoszone na sierści zwierząt.
Zachorowałem na COVID-19 i mam w domu zwierzę. Co powinienem zrobić?
Mimo, że jak dotąd nie ma dowodów na przenoszenie COVID-19 przez zwierzęta,
trzeba pamiętać, że to nieznany wcześniej wirus, o którym nie wiemy wszystkiego. Z
tego względu w wypadku choroby najlepiej ograniczyć kontakt ze zwierzętami.
Odizoluj się od swoich zwierząt tak, jak od innych członków swojej rodziny. Jeżeli jest
to możliwe, poproś innego członka rodziny lub inną zaufaną osobę o opiekę nad
Twoimi zwierzętami w czasie Twojej choroby. Jeżeli musisz opiekować się swoim
zwierzętami lub pracować z nimi podczas choroby, myj ręce przed i po kontakcie z
nimi. Powstrzymaj się od przytulania się i całowania zwierząt, nie dziel się z nimi
jedzeniem; unikaj kaszlu lub kichania na nie; nie pozwól, by miały ze sobą kontakt
zwierzęta przebywające w różnych gospodarstwach domowych. Czyść posłania,
smycze, obroże, naczynia i zabawki wykorzystywane przez zwierzęta w taki sposób,
jaki czyścisz inne powierzchnie w domu. W celu uzyskania dalszych informacji
odwiedź stronę cdc.gov i odszukaj kartę if you have animals (jeżeli masz
zwierzęta).
Czy ludzie mogą zarazić tym wirusem zwierzęta i, jeśli tak, jakie zwierzęta sa
zagrożone?
Nadal poznajemy nowego koronawirusa i sposób jego rozprzestrzeniania się.
Przypadek tygrysicy zakażonej COVID-19 w Bronx Zoo sugeruje, że wirusem zaraził ją
pracownik zoo. Aby zrozumieć, czy i jak COVID-19 wpływa na różne zwierzęta,
potrzebne są dalsze badania. Władze stanowe odpowiedzialne za zdrowie zwierząt i
zdrowie publiczne współpracują ściśle z Departamentem Rolnictwa Stanów
Zjednoczonych (United States Department of Agriculture, USDA) oraz Centrami Kontroli
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i Zwalczania Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), monitorując tę
sytuację i przeprowadzą dodatkowe testy w razie konieczności.
Co powinienem zrobić, jeżeli wydaje mi się, że moje zwierzę jest zakażone
wirusem?
Z pytaniami dotyczącymi zdrowia swojego zwierzęcia zwróć się do poradni
weterynaryjnej. W celu zadbania o to, by poradnia weterynaryjna była przygotowana na
przyjęcie zwierzęcia domowego, właściciel powinien wcześniej zadzwonić i umówić
wizytę w szpitalu lub poradni. Pamiętaj, aby poinformować weterynarza, o tym ,że
zwierzę miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub, że zwierzę wykazuje jakieś
oznaki choroby. Weterynarze, którzy uznają, że zwierzę powinno zostać poddane
testowi, skontaktują się ze stanowymi służbami weterynaryjnymi współpracującymi z
władzami, w których gestii leży zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne, w celu podjęcia
decyzji, czy należy pobrać i zbadać próbki.
Pomagam osobie chorej, wyprowadzając jej psa. Jak mam zadbać o swoje
bezpieczeństwo?
Zawsze przestrzegaj zasad utrzymania dystansu społecznego (fizycznego) jeżeli ta
osoba nadal przebywa w domu oraz gdy wyprowadzasz psa. Załóż rękawiczki przed
wejściem do mieszkania osoby chorej i noś je, mając kontakt z przedmiotami, takimi jak
smycz lub zabawki psa, które były w tym mieszkaniu. Przestrzegaj ogólnych zaleceń
Departamentu Zdrowia dotyczących noszenia osłon na twarz podczas przebywania w
przestrzeni publicznej na spacerze z psem. Nawet osoby, które nie czują się chore i nie
wykazują oznak choroby, mogą roznosić wirusa.
Czy weterynarze i sklepy zoologiczne działają normalnie?
Podstawowa opieka weterynaryjna, sprzedaż karmy dla zwierząt oraz schroniska dla
zwierząt są w Stanie Nowy York traktowane jako usługi podstawowe i dlatego są
wyłączone spod działania przepisów dekretu „PAUSE”. W celu uzyskania dalszych
informacji o wyłączonych spod działania dekretu formach działalności związanej ze
zwierzętami, odwiedź stronę agriculture.ny.gov i odszukaj Interim Guidance for
Animal Care Operations (Tymczasowy przewodnik dotyczący form działaności
związanej z opieką nad zwierzętami).
W jaki sposób mam zachować społeczny (fizyczny) dystans, będąc ze
zwierzęciem?
Wyprowadzając psa na spacer, utrzymuj odległość przynajmniej 1,8 metra od innych
osób. Pamiętaj także, że w mieście Nowy York obowiązuje prawo niedopuszczające
wyprowadzania psa na smyczy dłuższej niż 1,8 metra. Po powrocie do domu
przestrzegaj zasad higieny rąk i myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj ogólnych
zaleceń Departamentu Zdrowia dotyczących noszenia osłon na twarz podczas
przebywania w przestrzeni publicznej na spacerze z psem. Nawet osoby, które nie
czują się chore i nie wykazują oznak choroby, mogą roznosić wirusa.
Czy nadal mogę zaadoptować lub przygarnąć zwierzę ze schroniska?
Tak. Nie ma dowodów, aby zwierzęta domowe, w tym zwierzęta ze schroniska, były
potencjalnym źródłem zakażenia COVID-19. Wiele schronisk i azylów dla zwierząt stale
poszukuje chętnych do opieki i adopcji zwierząt. W celu uzyskania dalszych informacji
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na temat aktualnych form działalności ośrodków opieki nad zwierzętami w mieście
Nowy York oraz polityki dotyczącej przygarniania/adopcji zwierząt, odwiedź stronę
nycacc.org/help.
Mam kłopoty finansowe i w związane z tym trudności z opieką nad moim
zwierzęciem. Czy są dostępne jakieś tańsze lub bezpłatne formy opieki nad
zwierzętami?
W celu uzyskania doraźnej pomocy weterynaryjnej:
• Animal Medical Center jest działającym przez 24 godziny na dobę i 7 dni w
tygodniu szpitalem weterynaryjnym, który zapewnia pomoc finansową za
pośrednictwem swoich funduszy społecznych. Finansowanie może być teraz
ograniczone. Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do uzyskania pomocy i
aby złożyć wniosek, odwiedź stronę
amcny.org/financial-assistance.
• Odwiedź stronę positivetails.org/apply-for-assistance, aby dowiedzieć się więcej
o ich programie wsparcia i świadczonej doraźnej pomocy weterynaryjnej.
W celu uzyskania ogólnych informacji na temat COVID-19, w tym jak chronić się przed
stygmatyzacją, odwiedź stronę nyc.gov/coronavirus lub cdc.gov/covid19. W celu
uzyskania na bieżąco aktualizowanych informacji, wyślij sms o treści „COVID” na numer
692-692. Mogą się z tym wiązać opłaty za przesyłanie wiadomości i danych.

Wydział Zdrowia miasta Nowy Jork może zmieniać zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.
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