Regulamin współpracy między Wolontariuszami Fundacji JOKOT
a Przychodnią Weterynaryjną „BOLIŁAPKA”

1. Zasady ogólne
a) Fundacja finansuje podstawową opiekę medyczną dla kotów bezdomnych przebywających
w domach tymczasowych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji. Dotyczy to zwierząt leczonych
w Przychodni Weterynaryjnej „Boliłapka” w Warszawie.
b) Fundacja finansuje i organizuje zabiegi sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących i bezdomnych
w Przychodni Weterynaryjnej „Boliłapka” w Warszawie.
c) Finansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji oraz droższych zabiegów leczniczych jest
warunkowane możliwościami finansowymi Fundacji.
d) Ze względów organizacyjnych zabiegi sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących mają
pierwszeństwo przed zabiegami planowymi na kotach bezdomnych.
e)

Koty wolno żyjące mogą zostać umieszczone w kociarni na Gersona lub w kociarni w Przychodni.

2. Sterylizacje/kastracje kotów wolno żyjących, bezdomnych i inne zabiegi
a) Dniami zabiegowymi dla Fundacji JOKOT są poniedziałek i czwartek, zapisów na zabiegi dokonują
wyłącznie Joanna Popko i Aleksandra Chwatow.
b) Ewentualne dodatkowe zabiegi w inne dni są możliwe tylko, jeśli są wolne terminy,
po uzgodnieniu z Przychodnią (po stronie Fundacji ustala to Joanna Popko i Aleksandra Chwatow).
c) W nagłych przypadkach, wymagających natychmiastowego zabiegu, decyzję o jego
przeprowadzeniu podejmuje Lekarz Weterynarii i powiadamia o tym władze Fundacji.
d) Koty z łapanek Fundacji trafiają generalnie do kociarni na Gersona, stamtąd zostaną
przewiezione do Przychodni w przeddzień planowanego zabiegu.
e) Możliwość zawiezienia kotów z łapanki do kociarni w Przychodni jest tylko po uzgodnieniu
z Joanną Popko lub Aleksandrą Chwatow i tylko w godzinach pracy Przychodni lub po umówieniu się
z osobą dysponującą kluczami (informacji na ten temat udzielają Joanna Popko i Aleksandra
Chwatow).
f) Osoba przywożąca koty na Gersona lub do Przychodni odpowiada za czytelne opisanie ich
w zeszycie kociarnianym.
g)

Odbiór kotów:
–

kocury odbierane są najpóźniej dzień po zabiegu, mogą następnie trafić na Gersona

–

kotki są przewożone po 1-2 dniach na Gersona

–

kotki przywożone przez karmicieli są po 1-2 dniach przewożone na Gersona lub zostają
w Przychodni – decyduje Joanna Popko lub Aleksandra Chwatow

–

termin i miejsce odbioru kotów po zabiegach ustala się z Joanną Popko lub Aleksandrą
Chwatow

h) Ze względu na spokój kotów oraz by nie dezorganizować pracy Przychodni, nie ma możliwości
odwiedzania kotów przebywających w kociarni, a wszystkie informacje o stanie podopiecznych
karmiciele uzyskują WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Fundacji.
i) Z zasady wszystkim kotom nacina się ucho. Jeśli zwierzę ma trafić do adopcji i opiekunowi zależy
na niecięciu ucha - na transporterze powinna być kartka z wyraźną informacją.
j)

Koty bezdomne powyżej 4 roku życia przed narkozą powinny mieć badania krwi.

3. Kociarnia w Przychodni
a) Generalnie kociarnia w Przychodni służy do przechowywania kotów wolno żyjących
przywiezionych przez Fundację na zabiegi sterylizacji/kastracji.
b)

Koty wolno żyjące wymagające przeleczenia przed zabiegiem trafiają na Gersona.

c) Koty podejrzane o choroby zakaźne (przede wszystkim biegunkujące) – nie mają prawa zostać
w kociarni w Przychodni; po obejrzeniu takiego kota w gabinecie Lekarz kontaktuje się z Joanną
Popko lub Aleksandrą Chwatow (lub ewentualnie innym członkiem Władz Fundacji) w celu ustalenia
dalszego postępowania.
d)

Do kociarni w Przychodni nie mają prawa trafić ŻADNE kocięta.

4. Obsługa kotów z domów tymczasowych (DT)
a) Informacje o stanie zdrowia oraz zaleceniach dla kotów z domów tymczasowych
są przekazywane ich opiekunom. Mają do nich prawo również osoby z władz Fundacji.
b)

Przychodnia informuje Fundację, jeśli w jej opinii opiekun nie radzi sobie z opieką nad kotem.

c) Niezależnie od prowadzonej w Przychodni dokumentacji medycznej, każdy wolontariusz zakłada
zeszyt/segregator, w którym zapisywane są wszystkie wizyty jego podopiecznych. Jest zobowiązany
do przywożenia tego zeszytu na każdą wizytę (nie dotyczy sytuacji awaryjnych).
d)

Fundacja przeszkoli każdego nowego wolontariusza w zakresie podstawowej opieki nad kotami.

e) Fundacja finansuje podstawową opiekę weterynaryjną dla kotów w DT, wliczając w to niezbędne
badania i leki. Jeśli Lekarz uzna za potrzebne dodatkowe, droższe badania, leki lub zabiegi (np. testy
felv/fiv) – kontaktuje się w tej sprawie przed wykonaniem badania z Agnieszką Jarosińską

lub ewentualnie pozostałymi Fundatorkami. O potrzebnych procedurach medycznych, badaniach
i leczeniu decyduje każdorazowo Lekarz Weterynarii.
f) Jeśli DT uzyska zgodę Fundacji na droższe badania (wliczając w to testy felv/fiv) przed wizytą
w Przychodni – osoba, która wyraziła zgodę, informuje o tym Lecznicę.
g) Jeśli konieczne są badania niemożliwe do realizacji w Przychodni (np. RTG) – Lekarz informuje
opiekuna o konieczności skontaktowania się z Fundacją w celu wydania zgody na sfinansowanie
badania.
h) W miarę potrzeby opiekunowi wydaje się potrzebne leki lub recepty, a nowych opiekunów
przeszkala się z ich podawania.
i) Wszystkie planowane wizyty w Przychodni powinny być umówione (nie dotyczy sytuacji
awaryjnych).
j) Wizyty z więcej niż 1 kotem oraz wizyty z planowanym pobieraniem krwi lub innymi
czasochłonnymi czynnościami powinny być umawiane nie później niż na godz. 18 (we wtorki
do 20).
k) Nie prowadzi się zapisów na wizyty weekendowe. Możliwość przyjazdu na wizytę w weekend DT
uzgadnia każdorazowo z lekarzem dyżurującym wtedy w Przychodni (informacja o dyżurującym jest
na stronie Przychodni).
l) W sytuacjach alarmowych opiekun dokłada starań, by jak najszybciej uprzedzić Przychodnię
o przywiezieniu większej liczby kotów, zawiadamia o tym również Fundację, która w tym czasie stara
się odwołać przyjazdy innych opiekunów.

5. Ustalenia końcowe
a) W sytuacjach, gdy Wolontariusz nie przestrzega ustaleń, Lekarz Dyżurny odsyła go
do Regulaminu i informuje Fundację. W sytuacjach skrajnego naruszenia Regulaminu przez
Wolontariusza Przychodnia ma prawo odmówić przyjęcia przywiezionego zwierzęcia (nie dotyczy
sytuacji zagrożenia życia lub innych sytuacji awaryjnych).
b)

Ewentualne propozycje zmian Regulaminu prosimy zgłaszać bezpośrednio do Władz Fundacji.

Warszawa, 5 marca 2013 r.

