CORONAVIRUS I ANIMALS DE COMPANYIA
Des de l'Ajuntament de Llucmajor volem transmetre una sèrie de recomanacions i acords
que despleguen el Reial decret d'alarma pel que fa als animals de companyia i els seus
cuidadors.
Davant la situació provocada per la pandèmia declarada pel COVID–19, s'insisteix, en
relació amb l'atenció sanitària a les mascotes, en els següents aspectes i recomanacions:
En primer lloc, cal reiterar que no existeix cap evidència científica que els animals
domèstics ni pateixin ni puguin transmetre el COVID-19. En aquest sentit es proposen les
següents pautes d'actuació:
MESURES GENERALS
•

Rentar-se les mans + distància social + cobrir-se en tossir + no tocar-se ulls, nas i
boca.

MESURES GENERALS AMB ANIMALS DE COMPANYIA
•

Després de tocar l'animal: rentar-se les mans + no tocar-se ulls, nas i boca.

•

En arribar a casa després de sortir al carrer: netejar amb gel desinfectant els
coixinets i la coa de l'animal per prevenció.

MESURES GENERALS PER A PERSONES POSITIVES EN CORONAVIRUS
•

Es recomana deixar la cura de les mascotes a una altra persona, quan sigui
possible.

•

Usar utensilis nous per a l'animal. Mai reutilitzar els utensilis utilitzats per la persona
positiva.

•

Si es dona positiu i no es pot deixar l'animal amb una altra persona, extremar les
mesures d'higiene com la neteja de mans, l'ús de màscara en presència de l'animal
i evitar-hi el contacte, en la mesura que sigui possible.

PERMÈS PEL REIAL DECRET D'ALERTA DE 14 DE MARÇ DE 2020
Es permet sortir del domicili amb la finalitat de treure a passejar els cans. Per a això
de manera segura és convenient seguir les següents mesures:
•

Realitzar passejos curts, el temps necessari per cobrir les necessitats fisiològiques
de l'animal.

•

Evitar el contacte amb altres animals i/o persones.

•

Portar una botella d'aigua amb detergent per netejar l'orina i bosses per a la femta.

•

Prioritzar horaris de menor afluència.

•

Es recomana als cossos de seguretat de l'Estat que sol·licitin la identificació dels
animals per evitar el que s'està oferint en webs de segona mà com a “lloguer de
cans".

Alimentació de colònies felines
S'ha de prioritzar fer-ho en horaris de menys afluència i intentar espaiar-ho el
màxim de dies possible.
Alimentar i atendre animals en finques i centres de protecció animal
Es recomana establir serveis mínims per a atenció voluntària en CPA (centres de
protecció animal), amb autorització escrita de la seva entitat gestora o de
l'ajuntament si és de gestió directa.
Finalment, es recorda que les clíniques veterinàries, com a centres sanitaris, romanen
obertes, amb mesures d'autoregulació establertes pels col·legis de veterinaris, i que
atendran únicament amb cita prèvia, amb la finalitat d'evitar aglomeracions a les sales
d'espera. A més, només s'atendran consultes que no puguin ser posposades per la seva
naturalesa.
L'Ajuntament de Llucmajor està a disposició dels diferents interlocutors per resoldre les
qüestions relacionades amb la cura dels animals de companyia durant la durada de l'estat
d'alarma.
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