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Азбука безпеки спілкування з тваринами

Спілкування з тваринами — приємне, цікаве і навіть необхідне.

Але воно може бути й небезпечним. Тому потрібно знати деякі правила.

Собака.

Це дуже цікава, розумна та життєрадісна тварина. Вона має вуха, очі, ніс, чотири лапи
та хвіст, а також дуже гострі зуби.

З нею можна гратися, але треба пам'ятати;
собака, насамперед, — мисливець, тому ніколи не тікай від нього — пес може
подумати, що тебе треба лови ти і кинеться за тобою. Навіть, якщо ти боїшся собаки, не
показуй йому цього, бо собака не любить боягузів і може вкусити тебе;
якщо ти хочеш погладити чужого собаку, запитай дозволу в її хазяїна.
Гладь його обережно і повільно, бо деякі собаки бувають Дуже нервові і їх
дратують різкі рухи;
не годуй чужих собак і не чіпай їх під час їжі, або сну, вони можуть
розгніватися. Адже тобі теж не подобається, коли тебе будять або забирають
улюблені цукерки;
не наближайся до великих псів. їх часто вчать кидатися на людей, які близько
підходять до них;
ніколи не давай собаці їжі з рук — він може ненароком хапнути тебе за руку;
не махай на собаку палицею — це може йому не сподобатися і він тебе вкусить;

• на вулицях бігає чимало безпритульних собак. Пам'ятай, що вони часто бувають
хворі й злі,! Не зачіпай їх, пси можуть покусати тебе, після чого і ти можеш тяжко
захворіти;
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якщо тебе вже вкусив собака, відразу скажи про це батькам, навіть якщо тобі не
дуже боляче;
після кожного Спілкування з собакою обов'язково помий руки з милом.

Коти.

Це маленькі, гарненькі, лагідні тварини. Але вони бувають небезпечні, адже мають
гострі зуби та кігті.

Тому запам'ятай, що не можна робити такі речі;
-

тягати кота за хвіст або наступати на нього;
тягати кота за вуса і хвіст;
гладити кота проти хутра;
наступати на лапки;
не можна брати кота у ліжко. На ньому можуть бути різні комахи, які
небезпечні для здоров'я;
лякати;
після спілкування з котами завжди мий руки з милом.

Гризуни.
-

пацюки, миші, хом'яки та інші гризони мають гострі зуби, з ними поводь
ся дуже обережно;
не годуй гризунів з рук і тримай цих тварин далі від дерев'яних речей.
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