
Apel letni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce przypomina, że okres letnich upałów może 
przyczynić się nie tylko do zagrożenia egzystencji dla zwierząt, ale także może stanowić 
bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Bardzo wysokie temperatury i wystawienie 
zwierzęcia na intensywne nasłonecznienie powodują, że zagrożenie dla ich dobrostanu 
drastycznie wzrasta. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, co roku notuje dziesiątki 
przypadków udaru psów z powodu przegrzania organizmu, a także śmierci zwierząt na 
wskutek braku wiedzy lub bezmyślności ich właścicieli.  
Dlatego zwracamy się do wszystkich posiadaczy naszych czworonożnych przyjaciół z apelem, 
aby szczególnie podczas wzmożonego działania słońca i wzrostu temperatury zadbali o 
naszych czworonożnych przyjaciół.  
Pamiętajmy, aby:  

1. pies miał zawsze przy budzie w miejscu nienasłonecznionym miskę ze świeżą wodą,
2. buda i kojec nie były trwale wystawione na działanie promieni słonecznych -

wybierzmy miejsce stale zacienione dla przebywania psa,
3. wybierać w miarę możliwości miejsca do spaceru tam gdzie pies ma możliwość kąpieli

i ochłodzenia się, zabierzmy ze sobą mokry ręcznik lub spryskiwacz z wodą,
4. zabierać ze sobą świeżą zimną wodę, aby pies mógł zaspokoić pragnienie podczas

spaceru, w gorące dni wybierajmy czas przechadzki z czworonogiem rano i
wieczorem,

5. zabierając psa do samochodu podczas upałów nigdy nie zostawiać go samego
wewnątrz pojazdu! Używajmy osłon od słońca. W trakcie podróży zatrzymujmy się co
2-3 godziny, aby psa wyprowadzić na spacer,

6. w przypadku zauważenia psa lub innego zwierzęcia zamkniętego w samochodzie,
bezzwłocznie zawiadamiajmy policję nr alarmowy to: 997 lub Straż Miejską nr
alarmowy to: 986. Wybicie szyby w aucie w celu ratowania umierającego zwierzęcia
jest uznane za stan wyższej konieczności,

7. wystawić miseczki z wodą w miejscu nienasłonecznionym dla kotów wolno
bytujących i ptaków - one też potrzebują wody!

Udar u psa charakteryzuje się silnym ziajaniem i ślinieniem. Jeśli zauważymy te objawy 
oczyśćmy psu pysk ze śliny aby ułatwić oddychanie i zmoczmy mu głowę zimną wodą. 
Owińmy tułów psa wilgotnym ręcznikiem i polewajmy go wodą, dajmy mu pić. 

Zwracamy się do społeczeństwa o wyczulenie na wszelkie przypadki i odstępstwa w sprawie 
pozostawienia zwierząt domowych i gospodarskich bez należytej opieki podczas letnich 
upałów. One mogą też przyczyniają się do śmierci naszych czworonożnych przyjaciół. Nie 
bądźmy obojętni, pomagajmy w razie konieczności sami potrzebującym i zagrożonym 
zwierzakom. Zawiadamiajmy w razie zagrożenia z powodu bardzo wysokich temperatur ich 
zdrowia i życia wszelkie służby odpowiedzialne za ochronę zwierząt w Polsce, w 
szczególności policję, straż miejską, inspekcję weterynaryjną oraz właściwe dla miejsca 
zdarzenia urzędy miast i gmin. Wszelkie dane dotyczące kontaktu z naszymi jednostkami 
znajdziesz na stronie www.toz.pl w zakładce "Oddziały TOZ". 

www.toz.pl
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