כשכלב נושך !!
כלב ידוע כידידו של האדם אך רוב הקשר שלו עם הסביבה נעשה בעזרת הפה ולכן גם
כלבים נושכים .רוב הננשכים הם ילדים ,בעיקר עקב חוסר זהירות ופחד מצידם ,וצריך
להדריכם איך להתקרב בצורה נכונה לכלבים או לבעלי חיים בכלל.
מתי כלבים נושכים?
כאשר הם מרגישים מאוימים או כאשר הם מפחדים.
כשהם מגנים על דבר כלשהו :אוכל ,טריטוריה ,צעצועים ,גורים או להקה.
בזמן התרגשות ,משחק או קרב כלבים.
כשהם לא מכירים את הננשך.
כשיצר הציד שלהם מופעל ,רדיפה וכדומה.
כשמכאיבים להם או דוחקים אותם למצב בו הם חושבים שאין להם דרך אחרת לצאת ממנו אלא ע"י נשיכה.
כשהם נגועים במחלת הכלבת.
" עשה ואל תעשה " ליד כלבים:
אל תפריד בין כלבים בזמן קרב.
אל תלטף כלב מבלי לקבל רשות מהבעלים.
אל תיגש לכלב מאחורנית ותלטף אותו (ואפילו אם מכיר אותו) בלי שהוא יודע
שאתה שם.
אל תיכנס לבית ,חצר או מכונית שיש בהם כלב ללא נוכחות הבעלים.
אל תעבור ליד כלב בריצה ואל תרוץ כשגבך אל הכלב.
אל תקפוץ ,תניף ידיים או תצעק ליד כלב אפילו בצחוק.
אל תעשה תנועות מהירות לכיוון כלב במיוחד לא לכיוון הראש והעיניים.
אל תפריע לכלב ישן ,אוכל או מטפל בגורים.
אל תנסה להרים כלב פצוע מבלי לנקוט אמצעי זהירות.
לעולם אל תסתכל לכלב זר בעיניים .
אל תקרב את הפנים לכלב זר או לכלב שמשחק איתך.

כשכלב תוקף אותך
עמוד במקום ללא תזוזה ושמור על שלוותך .אל תרוץ ואל תצעק.
דע את מיקומו של הכלב ואל תפנה אליו את הגב ,אל תביט בעיניו ודבר אליו בשקט ובטון מרגיע.תן לכלב להריח
אותך.
אל תרביץ לכלב
תן לו לתפוס בחפץ כלשהו :ארנק ,בגד וכו'..

אם נפלת צור עם גופך צורת כדור כשזרועותיך מגנים על צווארך וראשך.
ננשכת? פעל לפי ההוראות הבאות:
 .1יש לרחוץ באופן יסודי את מקום הנשיכה במים ובהרבה סבון ולחטא באלכוהול ויוד.
 .2אתר וזהה מיד את בעל החיים הנושך ,לפני שיברח ויעלם מן המקום כך שניתן יהיה להסגירו במקרה
הצורך.
 .3אתר את בעליו של הכלב הנושך.
 .4לשם קבלת טיפול רפואי נאות בנשיכה ,יש לפנות מיד לאחד המקומות הבאים :תחנת " מגן דוד אדום "
מרפאת קופת חולים ,רופא פרטי ,חדר מיון של בית החולים.
 .5לאחר קבלת הטיפול הראשוני יש לפנות ללא דיחוי אל לשכת הבריאות באזור מגורך ולדווח על האירוע.

