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Twój pies zaginął?  Co teraz?
Oto kilka pomocnych wskazówek jak prowadzić poszukiwania.

W takim momencie nie trudno
‘stracić głowę’!

Powiadom:
- Policję, Straż Miejską (zwłaszcza, jeśli istnieje możliwość, że pies został skradziony);
- WSZYSTKIE okoliczne schroniska;
- rakarzy z okolicznych gmin
- weterynarzy w okolicy (być może pies miał wypadek);
- sąsiadów, okolicznych mieszkańców (lub gospodarstwa, jeśli rzecz ma miejsce poza miastem) i  znajomych, szczególnie 
psiarzy;
- Internautów – wielu naprawdę chce pomóc. Zaatakuj więc portale (takie jak Dogomania.pl; okoliczne organizacje 
prozwierzęce) ogłoszeniami o zaginięciu pupila.

Nasze wskazówki:
*Pytaj dzieci i karmicieli kotów. Przekonasz się, że oni wiedzą najlepiej co dzieje się wokół.
*Rozklej jak największą ilość ogłoszeń z aktualnym zdjęciem pupila. Nadmień przy tym o nagrodzie pieniężnej (większy 
odzew). Możesz rozkleić je na przykład w okolicznych sklepikach, za zgodą właściciela lub na tablicach i słupach 
informacyjnych.
*Pies może oddalić się na odległość nawet 30 km i więcej (niejednokrotnie zdarzało się, że zagubiony pies wsiadał do 
autobusu lub tramwaju i tym sposobem przebywał wiele kilometrów) więc zakres poszukiwań powinien być dość szeroki.
*Nawiąż kontakt z taksówkarzami, poproś o pomoc i rozglądanie się wokoło.
*Odwiedzaj okoliczne schroniska, przechodząc wzdłuż boksów wołaj swojego psa, jeśli nie ma go na wybiegu, na pewno 
zareaguje na Twój głos, na obcy – nie.

Jeśli pies zgubił się w lesie:
W miejscu, w którym widzieliście się po raz ostatni zostaw część swojej garderoby, trochę jedzenia. Pies na ogół 
wraca z powrotem po tropie. Zaglądaj tam kilka razy dziennie jeśli masz taką możliwość, wołaj psa, gwiżdż.

Co zawrzeć w ogłoszeniu? 

- miejsce, w którym zaginął pies;

- datę zaginięcia;

-  jego imię (to, na które reaguje);

- „ubranie psa” czyli kolor obroży, szelek;

- informację o konieczności podawania lekarstw,  jeśli pies jest w trakcie leczenia;

- jeśli tak jest, zaznacz, że posiada tatuaż lub/i chip, ale nie podawaj jego numeru;

- dane kontaktowe (nr telefonu, email);

- wzmiankę o nagrodzie pieniężnej;

… a  po  szczęśliwym  zakończeniu  załóż  psu  adresówkę  ze  swoimi  danymi  i  koniecznie  sprawdź 
dokładnie stan zdrowia zwierzaka.




