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Anexa nr.2
A.CAPTURAREA CÂINILOR DIN MUNICIPIUL ROMAN
1.Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor
fara stapan din Municipiul Roman, care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens.
2.Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal.
2.1.Persoanele care captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.
3.Personalul operatorului Serviciului pentru festionarea cainilor fara stapan din Municipiul Roman care
captureaza câinii vor lucra în echipe de câte doi plus soferul mijlocului de transport şi vor purta
echipament de protecţie adecvat.
4.Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase.
4.1. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având
la capăt o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite
persoanei calificate sa ţină cainele la distanta şi sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea
dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declanşare rapida fiind utilizat pentru
eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca.
4.2. De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana, în care se introduce
mancare şi care sunt dotate cu usi mobile care cad după intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol şi apoi
încărcate în autovehicul.
5.Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin
metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare.
6.Se vor utiliza hidroclorura de ketamina şi xylazina.Injectarea pe cale intramusculara a celor doua
produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind
puţin periculoasa pentru trecatori.
7.O alta asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
8.Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor, aceştia putând fi răniţi grav.
B.TRANSPORTUL CÂINILOR
1.Câinii docili(care au un comportament care nu prezinta simtomele unui caine agresiv sau periculos)
pot fi transportaţi pana la adaposturi în vehicule închise de tip camioneta.
1.1.Câinii se vor transporta în custi individuale.
2.Se va utiliza un sistem care sa reducă la minimum manipularea directa a animalului.
3. Custile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese în funcţie de talia animalului.
3.1. Cusca trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului.
3.2. Aceste custi trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura.
3.3. Se pot utiliza şi custi din material plastic.
4.Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate şi sa protejeze animalele impotriva intemperiilor.

