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l\ra6w. dn. 12.03_2020 Ł

w związkl z z^groże^iami rłTniknjącjmi z rozprz€§trzeniada się koronowiru§s kierownictwo
schroDiske dla Beżdomnych zwierząt w Krakowie, ni podstewie uńwźńenia ztządll I<I\Z,
lł"9ru1,1r1 regr acj€ doĘcząc€ trybu pracy orM ogólnego ftrnkqionowania schrodśka. cel€mdziałsńa jest fuinimalizacja ryzyka przeno§z€nia crynnita-chorobo"twó ftzego, przy jedtrocz€§n}m
zapewni€niu pĘ,rrnego dziaIania i rea_lżacji naloźonych tra jedtrostkę 

"ń",a. 
ńrv"tłiu o"ory

zainter€śowan€ pro§imy o respektowani€ i jealnoczesne ,.ozumień pouższach rryqcznych.

1. Godziny otwarcia dla odwiedzających i dni pracy Schroniska pozostają bez zmlal, tj.
codziermie (wtaz z &ńami woln}łni oraz dniami świątecznyrrri) w godżnach lo-14 oftz
15-I,7.

2. Zalęaa się, aby osoby zainteresowarre informacjami ogóln}łni dot. procedury adopcji, jak
ró^wnież 

. 
infonnacjami dot. poszczególnych zwierząi uzyskiwĄ- je za pośrednictwem

oficjalnej strony inlemetowej schroniska 1 wwwscIrlo"iń.natów,ol ) Ń telefonicznie
pod numęrami tęlefonów : 12 429-'74-72lń 12 429-92-41

3. Zaleca się, aby do Scbloniska przychodziĘ tylko osoby decyzyjne:
a) w_ sprawie adopcji osoby pełnoletnie będące upowazńone do podpisania umowy

adopcy'nej
b) w_§prawię Zwierząt zagobionych właściciel,rlub osoby upoważnio ę pisemnie do

odbioru zwierzęcia
4. RealizĄa zgłoszeń interwencinych óot. żwięlząt bezdomnych, bądź zagubionych
_ p_ozostaje bez zmian, tj. jest wykon},wan a przez cŃą dobę przez siełem dni w tygodniu. 

-

5, Konsultację weteT}narine związane 
_z 

procedurą adopcji iostają ogranicrone dJ pisem.rego
oświadczenia lekar§kiego. W pźĘadku potrzeby konsultacji ilekarzem weterynarii stń
z:vłielżęcla lub zaobserwowanych anian po adopcji nalezy w pierwszej kolejności
skontaktować Ę telefonicznie ( numery tel. j.w.) w}bierając wew. numer 26. Konsultacje
telefonicunię odbF/ają się codziennie (wraz , aniani wońr,mi oraz dniami świątecznyli)
w godzinach 10 18.

6. Schronisko n]: qrzymuje żadnych darów neczowych, tj, karmy, koców, akcesoriów rlla
zwierżąt czy leków lub produktów leczniczych

7, Przf mo$anie wlcieczik edukacy;nych zoŚraje wsrrzynane.
8. wydaźenia promocyjną np. Dzień otwalty schroniska wraz z d,'iem serriora oraz inre

zostaje odwołane.
9. w zwięktr z, otrz)Ąnan}mi w}tyczn]łni z Urzędu Miasta l{rakowa (otaz pozo§tałymi

\r?Iowadzon}Tni przez uplawnione_ ogrąny wladzy pństwowej) Schronisko przygotołuje
miejsca dla zwierząt (psy lub koty), które w szczególnyóh przypadkach 

"iostłyty
przekierowane na kwarantamę.
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Material promoc9 ny został sfila!śowłDy że środków fina. sowycn p o ch odzącyclr z l%Pódatku dochódówego od osób fiżycunycLl
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l(). Place \\,olonta atu odblrvają się zgodnic z oborr,iazującyn Rcgu]amincrn Wolontaliłtu,
11, W zlviązku z ograniczeniami dostępności u,ybranycŃ produktó\\, lv ]ańcuchu

dystr}óucyjn}rn pode]muie się nast. działania:
a. Wstru}muje się Zabicgi planowe 7."vierzqt (rvIaściciele 7wierząt. które niały

zaplanou,ane zabiegi zostaną poinlbfilo\ł,ani tclelbnic7nie).
b, Kjercwnict§o lecznicy dirkuje ,lszlcolł.lnla zcncśo\ nirjpotrzehnlelszyclr produktów

oraz poclejnluje działania majace na celu umożliwienie plwnego działania ]ccznicr,.
13, Prosimy wsz"vstkie osoby odlviedza.jące Sc]rrclnisko lub lr,olontariuvv KTOZ rlo sers]cuo

.I.]\n\!9|l|.] <|c r1.1 ocuIllie zrlrell,r. h zl.ao lligicn1 tł t,,a1.1aih ,,L:oIno<l,,.lępll)ih
dostepnejest mydło. pap]erolvc rcczniki jeclnora7owe \rraż dostępem do ciepłcj wod},_

14, Wszystkic osob_v ż objarvami jakicJrkolrł.ick intćkcji proszone są o oclłożcnre od."vieclzin clcl
ln!.lncnlL /dknlc,/śn]J reL,,nrl,.rle.,:clrcli

I5. Szczegółowe instlukcjc dla personelu będq rvydawane i wprowadzane dloga \\.cwnętr7ną
l6, \V sprarvaclr nicujęt]rch \\, l niejs7},rn podsunorł,aniu prosimy o kontakt te'ielbniczny:

a) z biulem Schroniska rv dni po*.szcdnie ll,gcldzinach 7-]5 ]ub nai]owo na adlcs
!]!]r(]nl \ clrllln is l l], ]( I llio\\,L|

b) z bitrlem KToZ rł, tlni porłszednie w godzinach 8-t6 (wiątek stanow]a wiolki
rv gotlzinach J 0- 18) lub nailorva na adres kbliŁkfu),,.kla!qr_]! .

17, Niniejszc r-egu]acjc obowjązują od momentu obwiesżczenia dn od*"r-"niu.

Jednocześnic kierownictrvo Schroniska, lr,obcc potqrcjalncgo pr7epelnjcniil
(w pr7\padku §,zmożonych pźyjęć z$ier7at ) prosi o arlopcje,r"iirząt. które ciekaja na
io\\,y dom. d7ick uj ąc j ednoczcśnie za respektorvanie opisanycli poll,, zasacl_

ry e"Ą Lr"z2
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