


3.

4.

5.

6.
7.

8.

9. ,

10.
11.

12.

13.

14.

W schronisku dla zwierząt wyodrębnione się pomieszczenia przeznaczone do:
a. wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;
b. izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;
c, utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne" dJa samców, samic, samic

z oseskami, młodych oddzielonych od matek;
d. przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych;
e. -przeGfitJwywanm-fenrmy;---'
f. przechowywania środków dezynfekcyjnych;
g. prac administracyjno-biurowych (przechowywania dokumentacji;
h. celów socjalnych.

W schronisku dJa zwierząt powinny znajdować się:

a. wyodrębnione pomieszczenia lub boksy p.rzeznacz0n.c.^a-ikwara«£»jinęr' ' •' "

fa. pomieszczenie przeznaczone dla wydawania zwierząt ze schroniska;

c, wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt
agresywnych.

Schronisko wyposażone jest w piec do spalania zwłok zwierząt lub chłodnię do czasowego
przetrzymywania tych zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładów prowadzących
działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania,
wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.
Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt oddzielone są przegrodami.
Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksach wykonane są;

a, z materiałów łatwych do mycia i odkażania, niepowodujących urazów lub kontuzji u
zwierząt,

b. w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.
W pomieszczeniach lub boksach zapewnia się zwierzętom swobodne poruszanie się,
legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.
W schronisku zapewnione są wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację zachowań
właściwych dla przebywających na,-nicii gatonków zwierząt''
Podmiot prowadzący schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających w schronisku.
Wykaz, o którym mowa powyżej zawiera:

a. opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;
b. datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej

zwierzę do schroniska;
c. dane dotyczące kwarantanny;
d. dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;
e. datę opuszczenia schroniska oraz imlą*jiazw&k&;kadfeS'<QSQby;:któref>przel&zano

zwierzą;
f. datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.

Zwierzęta wydaje si.ę ze schroniska wraz z wypisem z wykazu, zawierającym informacje,
o których mowa w pkt. 11 w lit. a, c , d protokołu.
Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku
opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakcesje;.-.-

a. kontroli stanu zdrowia;
fa. profilaktyki i leczenia;
c. zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Podmiot prowadzący schronisko prowadzi książkę kontroli weterynaryjnej, do której są
wpisywane zalecenia urzędowego lekarza weterynarii.
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jVTI. Zalecenia kontrolującego

VIII. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia Kontroltm-anegcrdo'rtMefsżega 'protdlcMu

HOTEL DLA T*T^ '..? I PT',CTO DOMOWEGO

GABINET WETi

NJP: 72822346H2S? ••

r'N;A" Y":Y, SCHRONiSKO

[data i podpis kontrolowGnego/osoby^którei.wyjafaienJa....
zostały przytoczone w protokole)

.{pieczęĄ data i podpfckorttrclujątegś]

Adnotacja o odmowie podpisania protokoja:
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Zgodnie z srź. J9e ustawy z dniu 29'stycznia 2604roku (Dz.Uz 20&4r. Nr 33.póz. 287ze
.zm.łpomfcrmow&nokonfrohwafiegęG.gr^

- Podmiotowi kontrolowanenmprzysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli,

prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza

się na piśmie, w terminie 7 dni od daia otrzymania protokołu kontroli,

- Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w

terminie 7 dni od .dnia jego otrzymania wyjaśnienia przycz}'"n--odniowy podpisania.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termie odmowy

podpisania protokołu wraz zpodaniern jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi

kontrolowanemu -stanowiska kontrolującego., wobec zastrzeżeń

- Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go

przez kontrolującego i realizacji ustal eń kontroli.
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(miejsce, data i podpis Icontrolowanego)




