Vård- och tillsynsnormer
Syftet med vård- och tillsynsnormerna är att säkerställa att medarbetare, volontärer,
praktikanter med flera har samma grundsyn på hur hundarna i Hundstallet ska bemötas
och hanteras.
Hundar som kan stallas upp i stallet är antingen omhändertagna med hjälp av myndighet
eller hundar för omplacering som tas in i mån av plats och resurser.
Hund lämnar stallet antingen genom att återgå till sin ägare, genom omplacering eller för att
hunden på grund av mentala eller fysiska problem av mycket allvarlig art tvingats avlivas.
Vård- och tillsynsnormerna innebär att:
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•
•
•
•
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•
•

Alla hundar ska hanteras utan våld och med respekt för individens och rasens särart.
Hundstallet arbetar med positiv förstärkning i alla träningssituationer.
Nyintagen hund besiktigas, vaccineras vid avsaknad av giltigt vaccinationsintyg samt
avmaskas om skäl föreligger vid ankomst eller vid tidigaste veterinärdag, alternativt
på begäran av Länsstyrelse eller polis.
Hund som är akut sjuk behandlas omgående av veterinär om så krävs. Vid tillstånd
som inte är akuta behandlas hunden snarast möjligt.
Hunden ska utfodras minst två gånger per dag i egen matskål. Flertalet måltider
berikas för att erbjuda hunden extra stimulans.
Tillsyn ska genomföras så att hundarna ges varierad vardagsberikning.
Hund som behöver särskilt dietfoder ska erbjudas det.
Friskt vatten ska alltid finnas tillgängligt.
Hunden tränas/visas av hundskötare hur utgångsluckan till den egna rastgården
fungerar.
Friska hundar har i princip fri tillgång till rastgård hela dagarna.
Hunden rastas utanför Hundstallet i normalfallet tre gånger per dag. Målet är minst
30 minuter åt gången.
Hundträck tas upp morgon och kväll och i övrigt när det uppstår. Rastgårdarna
rengörs dagligen.
Stallarna städas invändigt dagligen med inriktning på mycket god ordning och
hygien.
Stallarna storstädas med spolning och sanering vid behov.
Alla hundar som går att hantera ges social och fysisk kontakt dagligen, både inne och
ute mellan promenader och allmän skötsel.
Samtliga hundar förses med unikt anpassade träningsprogram.
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