Nieuwsbericht 16 maart 2020

COVID-19 EN DE ROL VAN DIERENOPVANGCENTRA
Nieuwsbericht Stichting Shelter Medicine

Beste collega’s,
Naar aanleiding van de persconferenties van 12 en 15 maart met betrekking tot het coronavirus hebben wij
bekeken welke impact dit mogelijk kan hebben op onze opvangcentra en welke aanvullende acties er door
onze bedrijven ondernomen moet worden. Wat betreft de rol van onze huisdieren binnen de
besmettingsmogelijkheden van het nieuwe coronavirus, verwijzen wij naar het advies op de website van de
WUR:



https://www.wur.nl/nl/artikel/Coronavirus-en-COVID-19-bij-dieren.htm
https://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2020/03/05/dieren-en-het-nieuwe-coronavirus-sars-cov2covid-1/

Uiteraard adviseren wij iedereen de adviezen van het RIVM en de overheid op te volgen en zullen wij onze
adviezen aanpassen als hieruit wijzingen zouden kunnen volgen voor onze bedrijven.
Het is mogelijk dat een toename van het aantal menselijke COVID-19 infectiegevallen een toename zal
veroorzaken van ter tijdelijke opvang aangeboden huisdieren terwijl het aantal dieren dat geadopteerd wordt,
zal afnemen. Hierdoor zal het aantal dieren in opvangcentra dat zorg nodig heeft, stijgen. Tegelijkertijd zal het
aantal professionals dat voor deze dieren zorg kan dragen afnemen, omdat mensen met klachten niet kunnen
werken.
Het is onze taak als dierenartsen en dierenopvangcentra om dieren in nood te helpen. Daarom willen wij,
Stichting Shelter Medicine, aan jullie als asieldierenartsen, die de dierenopvangcentra ondersteunen en
adviseren, de volgende adviezen verstrekken over de opname van nieuwe dieren en de bedrijfsvoering binnen
de opvang.
ADVIEZEN REDUCTIE OPNAME NIEUWE DIEREN
Het ligt voor de hand om in deze onzekere periode het aantal dieren dat dagelijks in de opvang verzorgd moet
worden, zo laag als mogelijk te houden. Daarvoor zijn een aantal maatregelen te treffen:
ACUTE NOODGEVALLEN





Algemeen
o Neem uitsluitend dieren op die in acute nood zijn zoals zieke en gewonde zwerfdieren;
Hoarding situaties
o Overleg met de LID/dierenpolitie per geval de ernst van een hoarding situatie. Als de dieren
niet in acute nood zijn, zou een gedoseerde opname/afstand overwogen kunnen worden
terwijl het sterilisatie/castratie traject reeds gestart wordt;
Bijtincidenten
o Beoordeel of er sprake is van een echte noodsituatie en neem deze dieren alleen aan als er
én sprake is van een noodsituatie én je de zorg op maat voor het dier kunt garanderen voor
de komende tijd;
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Zieke eigenaren die tijdelijke zorg voor hun dier vragen
o Moedig eigenaren die ziek zijn aan om dieren zo veel mogelijk op de eigen
locatie te verzorgen. Hierbij kan hulp gevraagd worden vanuit eigen
persoonlijke contacten. Dit geldt ook voor huisdieren van COVID-19
patiënten;
Bange eigenaren die afstand willen doen van hun huisdier:
o Omdat huisdieren geen infectiegevaar vormen voor het COVID-19, kan dit geen reden zijn
voor eigenaren om afstand te doen van een huisdier en het ter opvang aan te bieden bij een
dierenopvangcentrum.

NIET ACUTE SITUATIES :






Algemeen
o Zet alle niet-acute noodgevallen, zoals gemelde overlast door loslopende katten of een
blaffende buurhond (waar mogelijk ook afspraken met gemeenten over gemaakt zijn) op een
wachtlijst;
o Laat beheer van het asiel dit ook met de gemeente kort sluiten.
TNR katten
o Plaats de tammere katten terug bij een TNR project in plaats van op te nemen in het
opvangcentrum.
Pensionfunctie
o Voor locaties met pensionfaciliteiten is het advies om geen nieuwe klanten aan te nemen.
Mogelijk heb je deze capaciteit nodig voor dieren in nood van met COVID-19 geïnfecteerde
eigenaren.

ADVIEZEN BEDRIJFSVOERING BINNE N DE OPVANG
Wat betreft de bedrijfsvoering binnen het opvangcentrum wordt geadviseerd de adviezen van het RIVM en de
overheid aan te houden (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 ).
Daarnaast raden wij opvangcentra het volgende aan:



Tijdens werkzaamheden wordt er geen lichamelijk contact gemaakt met collega’s of bezoekers (geen
handen geven of andere aanrakingen). Laat de overdracht van het dier indien mogelijk plaatsvinden
zonder lichamelijk contact tussen medewerker en de (potentiële) baas.



Inzet personeel
o Kantoormedewerkers en overige personeelsleden die niet direct werkzaam zijn in de
dagelijkse verzorging van de opgevangen dieren, werken thuis, tenzij de werkzaamheden dit
niet toelaten;
o Splits het totale personeelsbestand in 2 of 3 groepen en werk waar mogelijk in ploegen die
geen onderling contact hebben (ploegendiensten). Hierdoor spreid je het risico dat iedereen
tegelijkertijd ziek wordt. Overdracht van werkzaamheden kan na afloop telefonisch of via
mail gedaan worden;
o Probeer zo lang mogelijk de essentiële processen doorgang te laten vinden. Denk daarbij aan
het vaccineren van dieren en het steriliseren en castreren van de katten, maar ook aan het op
de website zetten van de dieren en het zorgen voor plaatsing van deze dieren op afspraak.
o Blijf niet langer op de locatie dan voor het werk noodzakelijk, dus geen sociale gezelligheid
opzoeken (niet even napraten met koffie);
o Wat betreft vrijwilligers, adviseren we om de inzet te beperken tot essentiële processen om
het aantal contacten te beperken. Denk hierbij aan honden uitlaten, telefonisten en
dierverzorging. Inventariseer de mogelijkheden om de telefoon vanuit huis te beantwoorden.
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Publieke functie
o Het opvangcentrum wordt gesloten voor publiek. Er wordt uitsluitend op
afspraak gewerkt voor die procedures die essentieel zijn voor het welzijn van
de dieren.

INFORMATIE VANUIT EEN DIERENOPVANG VOOR HET PUBLIEK IN DE REGIO






Vraag voor deze veranderingen in werkwijze van de dierenopvang begrip van de gemeente. Plaats een
kort bericht hierover op je website zodat het publiek de redenen voor deze aanpassingen begrijpt en
wijs een woordvoerder aan mochten de media contact opnemen met verdere vragen;
Zet in dit bericht minimaal dat je vanwege COVID-19 voor het publiek gesloten bent en alleen werkt op
afspraak om zo je kerntaken uit te kunnen voeren;
Zorg voor voldoende telefonische bereikbaarheid zodat dieren retour eigenaar kunnen blijven gaan en
adopties ook;
Geef daarbij in ieder geval duidelijk aan dat het dierenopvangcentrum goed blijft zorgen voor de
dieren die ze opgevangen heeft.
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