
Terapia kolorami. Jasna biel może być szokująca dla 
zwierząt. Pastele są bardziej kojące, dlatego personel 
przychodni będzie miał na sobie odzież w tych odcieniach.

Gra w lekarza. Oprócz smakołyków nasz weterynarz oraz 
pozostali członkowie zespołu wykorzystują różne elementy 
rozpraszające techniki, takie jak zabawki, które pomogą 
Twojemu zwierzakowi poczuć się bardziej komfortowo.

„Tył” jest wyłączony. Jeśli to możliwe, nasz personel Fear 
Free Certified® przeprowadzą badania i procedury 
bezpośrednio w gabinecie, więc Twój zwierzak będzie 
spokojniejszy dzięki Twojej obecności, a Ty możesz pomagać 
w razie potrzeby i będziesz mieć pewność, że jest on 
traktowane uprzejmie i z szacunkiem. Jednak W razie 
potrzeby możesz z pełnym zaufaniem pozostawić swoje 
zwierzę w rękach personelu Fear Free Certified® mając 
pewność że będzie on zrobi on wszystko aby zminimalizować 
jego stres podczas poważniejszych procedur.

Trochę dodatkowej pomocy? W razie potrzeby przepisujemy 
leki przeciwlękowe lub inne leki uspokajające oraz 
suplementy ułatwiające jazdę samochodem czy 
umożliwiające badanie w gabinecie weterynaryjnym. Dotyczy 
to zarówno psów jak i kotów.

Ratunek emocjonalny. Członkowie naszego zespołu 
weterynaryjnego będą
Starali się notować emocjonalne reakcje Twojego zwierzaka 
na wizytę, a także które smakołyki i techniki działały najlepiej, 
aby zmniejszyć strach, niepokój i stres, który mógł zostać 
wyrażony i zauważony. W ten sposób pomoże to nam 
usprawnić postępowanie przy kolejnych wizytach.

Co mamy na myśli, gdy mówimy, że wizyta weterynaryjna jest wolna od strachu (FEAR FREE)? Członek zespołu 
weterynaryjnego, który jest wolny od strachu (Fear Free Certified®) chce, aby Twój pupil był szczęśliwy, kiedy przekroczy 
próg kliniki.
Fear Free nie oznacza, że Twój zwierzak nigdy nie odczuje niczego nieprzyjemnego u weterynarza — może być w końcu 
ranny lub chory – ale oznacza to, że dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć strach, niepokój i stres związany z 
badaniami i procedurami. Oto 10 sposobów, w jakie możemy pomóc Twojemu zwierzakowi pozostać w komforcie i  być 
zrelaksowanym od przyjścia do wyjścia z kliniki.

Gra w czekanie dobiegła końca. Możesz spodziewać się, 
że poczekalnia będzie specyficzna dla gatunku (bez psów 
atakujących prywatną przestrzeń kota), miej możliwość 
czekania w samochodzie ze swoim zwierzakiem, dopóki 
nie zostanie wysłany SMS lub nie zostaniesz wezwany 
przez personel prosto do gabinetu weterynaryjnego.

Koniec z siedzeniem na śliskich, zimnych powierzchniach. 
Twój zwierzak będzie mieć antypoślizgową powierzchnię, 
na której można stanąć, na przykład matę lub ciepły 
ręcznik nasączony feromonami.

Zasady relaksu. Feromony i aromaterapia - dyfuzory 
emitują substancje uspokajające oraz muzyka przyjazna 
zwierzętom działa uspokajająco na ośrodkowy układ 
nerwowy. (Ty też możesz skorzystać.)

Kontakt wzrokowy jest dla ciebie, a nie dla Twojego 
zwierzaka. Personel Fear Free Certified® początkowo 
będą unikać kontaktu wzrokowego ze zwierzakiem i 
zamiast tego skupią się na Tobie. To pomaga Twojemu 
zwierzakowi poczuć się mniej zestresowanym, ponieważ 
nie jest w centrum uwagi i daje mu to czas na 
sprawdzenie i wyjście ze swojego najbliższego otoczenia a 
przez to może się przyzwyczaić się do obecności obcych 
ludzi (personel).

Masz smakołyki? Przyprowadź swojego psa lub kota 
głodnego, ponieważ
personel Fear Free Certified® będą: rozdawać wiele 
małych, ale pysznych smaczków
przez całą wizytę zwierzaka, odwracać jego uwagę od 
procedur i nagradzać go za współpracę.

www.fearfreehappyhomes.com

10 RZECZY KTÓRE SPRAWIĄ 
ŻE WIZYTA W GABINECIE 
BĘDZIE INNA 


