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• Յուրաքանչյուր տարի մոտավորապես 86,000 ընկնելու
պատճառով վնասվածքների դեպքերը կապված են 		
կենդանիների հետ:
• Կանայք երկու անգամ ավելի շատ ընդունակ են վար 		
ընկնելու քան տղամարդիկ:
• Կոտրվածքների ամենաբարձր թիվը դա 75 տարեկան կամ
ավելի բարձր մեծահասակների մոտ է գտնվում:

Շենքի ներսում:

• Ոտքի առջևից հեռու պահեք կենդանիների առարկաները, ուտելիքները
և ջուրը որպեսզի դրանց վրայով չսայթաքեք: Անմիջապես մաքրեք
		
թափված նութերը:
• Փոքրիկ շնիկների և կատուների վզից կախեք զանգակ որպէսզի իմանաք
թե նրանք երբ են ձեր ոտքէրի տակ կամ էլ երբ են ձեզ մոտիկ գտնվում:
• Մեծ շները կարող են ցատկել ձեր և ձեր հյուրերի վրա: Համարեցէք 		
հնազանդութիւն մարզեցնել նրանց այն շարժումների համար ինչպիսիք
են հրելը և քաշելը որպեսզի կանխարգելվի վար ընկնելու ականությունը:
• Զգույշ եղեք կենդանիներից երբ ձեր տանը տարբեր տարիքի այցելուներ
ունեք: Մեծահասակները որոնք ունեն հավասարակշռության պրոբլեմ
կամ նաև երեխաները կարող են վար ընկնելու ռիսկին մոտ լինեն երբ 		
շրշապատում են կենդանիների:

Շենքից դուրս:

• Տեղյակ եղեք ձեր կենդանիների վարքի մասին: Որոշ շներ կարողեն 		
հանկարծակի ձևով ձեզ ինացնել եթե նրանք ուրիշ շներից հարձակում
են զգում:
• Քայլեք կամ վազեք ձեր կենդանիների հետ ձեզ ծանոթ, լուսաւոր, 		
հավասար գետինների վրայով: Ձեր շան բնավորությունից ելնելով ավելի
լավ է քայլեք այնպիսի տեղերում որտեղ հեռու կլինեք այլ շներից:
• Շան հետ քայլելիս օգտագործեք երկու ձեռքերը- մեկ ձեռքը պահեք շան
պարանի վերեվից իսկ մյուս ձեռքը պահեք պարանի ներքեվում:
• Կառավարեցէք ձեր շունը որ ձեզ շրջապատը ապահով մնայ:Եթե ձեր 		
շունը հաչա ապա եթե կողքը գտվող անձը հավասարակշռության
պրոբլեմ ունի, միգուցե նրա ընկնելու ռիսկը ավելանա:
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ՎԱՐ ԸՆԿՆԵԼՈՒ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ
		 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Արդյոք գիտեք :

Ոգտակար Խորհուրդներ Ապահով Մնալու Շների և
Կատուների Շրջանում

Կենդանիները կարող են լինել հավատարիմ բարեկամներ և տալ անսահման
սեր: Բայց կենդանիները և նրանց խաղալիքները և ուտենտեղենները կարող
են ընկնելու վտանգ առաջացնել: Ներառյալ նշված են մի քանի խորհուրդներ
թե ինչպես մնալ ապահով կենդանիների շրջանում:

