Załącznik nr 5
do Regulaminu
Schroniska dla Zwierząt w Płocku

w/s dokumentacji prowadzonej w schronisku dla zwierząt w Płocku

1. Rejestr psów przyjmowanych do schroniska prowadzony w formie
pisemnej lub elektronicznej
a) zawiera następujące informacje:
− nr karty i data przyjęcia zwierzęcia
− imię i nazwisko osoby dostarczającej psa/kota
− opis zwierzęcia ( nr posiadanego chipa , gatunek, płeć, wiek,
umaszczenie, rasa, cechy charakterystyczne)
− okres trwania kwarantanny
− data szczepienia p/w wściekliźnie
− imię i nazwisko osoby adoptującej oraz jej adres (data adopcji)
− data i przyczyna śmierci/ upadku psa/kota
2. Karta ewidencyjna zwierzęcia
a) zawiera:
− nr porządkowy psa/kota i datą przyjęcia zwierzęcia do schroniska
− imię i nazwisko osoby przekazującej
− płeć, wiek, dokładny opis zwierzęcia ( nr. posiadanego chipa, gatunek,
płeć, wiek, umaszczenie, rasa, cechy charakterystyczne)
− miejsce pobytu psa/kota w schronisku (nr boksu)
− imię i nazwisko osoby adoptującej oraz jej adres (data adopcji, nr KP)
− data i przyczyna upadku/ eutanazji
− przeprowadzone zabiegi weterynaryjne, adnotacje o stanie zdrowia
zwierzęcia i zastosowanych lekach/ szczepieniach.
b) Na karcie ewidencyjnej zwierzęcia dokumentowany jest przebieg
kwarantanny, w tym informacje o:
− dacie przybycia i opuszczenia kwarantanny oraz miejscu pobytu
zwierzęcia (nr boksu)
− opis oględzin zwierzęcia dokonywany przez lekarza weterynarii, który
ma miejsce zaraz po przyjęciu psa/kota do schroniska
− data odpchlenia i odrobaczenia zwierzęcia podczas trwania
kwarantanny
− data oznakowania zwierzęcia i nr czipu
− podawane leki i zabiegi weterynaryjne w okresie trwania kwarantanny
− data szczepienia p. wściekliźnie po zakończonej kwarantannie.
3. Dokumentacja realizacji Programu Dezynfekcji i Zwalczania
Szkodników na terenie Schroniska dla zwierząt w Płocku.

4. Dokumentacja prowadzona przez lekarza weterynarii obejmuje:
a) Rejestr sterylizacji/kastracji zwierząt (data i rodzaj zabiegu, nr karty
zwierzęcia)
b) Rejestr upadków i eutanazji (data upadku/eutanazji, nr karty
zwierzęcia oraz przyczynę/powód zaistniałego zdarzenia)
c) Rejestr szczepień p/w wściekliźnie (wg Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie wzoru i
szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych
przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa
przeciwko wściekliźnie).
d) Rejestr szczepień przeciwko chorobom zakaźnym (data, nr karty
zwierzęcia, nazwa szczepionki i rodzaj szczepienia)
e) Książkę leczenia zwierząt (wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarskoweterynaryjnej).

