WSKAZÓWKI
dot. opieki nad zwierzętami w zakładach CEMEX Polska
DEFINICJE:
Zwierzęta w zakładach CEMEX – na potrzeby niniejszego dokumentu, rozumiane jako zwierzęta
domowe np.; kot, pies.
Zakład CEMEX – teren / plac wydzielony naszym ogrodzeniem
Opiekun – pracownik CEMEX - osoba odpowiedzialna za karmienie zwierzęcia, zmienianie wody i
czynności wymienione w pkt. 3 niniejszego dokumentu.
Zwierzę przebywające w zakładzie – zwierzę wybiórczo pojawiające się w zakładzie (np. kot regularnie
pojawia się tylko rano na karmienie, bociany w okresie zimowo-wiosennym)
Zwierzę zamieszkujące w zakładzie – zwierzę, stale przebywające na terenie zakładu.
1. Wszystkie zwierzęta zamieszkujące w zakładach CEMEX Polska powinny mieć dedykowanego opiekuna –
pracownika CEMEX Polska wpisanego na listę opiekunów. Opiekuna lub więcej opiekunów wyznacza
kierownik zakładu lub kierownik jednostki zakładu (np. wydziału) biorąc pod uwagę ewentualne wnioski,
w tym zgłoszenia podległych mu pracowników jako ochotników do takiej opieki. W razie nieobecności w
pracy podstawowego opiekuna kierownik wyznacza jego czasowego zastępcę. Lista opiekunów jest
koordynowana i regularnie uzupełniana przez kierowników poszczególnych zakładów.
2. Zwierzęta zamieszkujące zakłady powinny być zgłaszane do kierownika zakładu oraz Działu Komunikacji i
Public Affairs w terminie do 5 dni roboczych od momentu zamieszkania przez zwierzęta na terenie
zakładu. Zgłoszenia powinna dokonać osoba, która jest pracownikiem danego zakładu i zauważyła
zwierzę.
3. Zwierzęta powinny mieć zapewnione przez opiekuna określone warunki bytu:
a) Opieka weterynaryjna (minimum 1x w roku), zapewniona książeczka, szczepienia.
b) Karmienie - dla psa i kota niezbędne są 2 miski na suchy pokarm i wodę
c) Codziennie należy zmieniać i uzupełniać wodę w miskach
d) Niezbędne jest zadaszone, w miarę spokojne miejsce chroniące zwierzę przed negatywnymi
czynnikami atmosferycznymi w tym przed deszczem, śniegiem lub słońcem.
e) W okresie zimy: zwierzę powinno przebywać w ocieplonym pomieszczeniu lub odpowiednio
przystosowanej ocieplonej budzie.
f)

Należy zorganizować budy, maty spełniające określone warunki – w tym celu należy skontaktować się
z Działem Komunikacji i Public Affairs (koszt zakupu bud, mat oraz misek zostanie dofinansowany
przez Fundację CEMEX „Budujemy przyszłość”).

g) Przy prywatnej adopcji zwierzęcia (przez pracownika lub współpracownika CEMEX) do domu, nie ma
możliwości zwrotu zwierzęcia na zakład. Sugerowany kontakt z Działem Komunikacji i Public Affairs
celem wsparcia w organizacji schroniska lub adopcji w firmie.
h) Jeśli zwierzę jest chore należy bezzwłocznie zorganizować wizytę weterynaryjną – osoba
odpowiedzialna to opiekun zwierzęcia lub bezpośrednio kierownik zakładu.
i)

Należy dołożyć starań, by psy nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. W tym celu należy wygospodarować
dla nich wygrodzony obszar.

j)

Warto rozważyć kwestię sterylizacji zwierzęcia znajdującego się pod opieką.
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4. Co zrobić, gdy znajdziesz psa lub kota na/przy zakładzie?








•

Zachowaj ostrożność i uważnie obserwuj zachowanie zwierzęcia przed jakimkolwiek kontaktem z
nim! Zwierzę może być zestresowane, agresywne a czasami chore i nieostrożne postępowanie z nim
może niekiedy być niebezpieczne dla pracownika.

•

Po pierwsze zobacz czy nie ma adresu właściciela (powinien być zapięty przy obroży)

•

Idź do weterynarza i poproś by sprawdził czy pies nie ma chipa (pod skórą)

•

Jeśli zwierzę wygląda na chore, zranione - wezwij weterynarza

•

Porozwieszaj ogłoszenia, że znalazłeś/aś konkretne zwierzę domowe / poinformuj Dział Komunikacji i
Public Affairs, który pomoże Ci w przygotowaniu ogłoszenia

•

Zadzwoń do schronisk czy nie było ogłoszenia, że zaginął pies / kot

•

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do
obowiązków Urzędu Gminy. Zgłoś zatem do Urzędu Gminy fakt znalezienia zwierzęcia.




Bezdomny pies jest pod opieką Gminy do czasu znalezienia dla niego właściciela!
•

W przypadku, gdy do schroniska trafi pies, właściciel ma 14 dni czasu na odebranie go (czyli okres
kwarantanny) – potem pies pozostaje do dyspozycji schroniska jako pies bezdomny, jest kastrowany
(wymóg ustawy) i może być przekazany w ręce nowego właściciela.

•

Prawa opiekuna zwierzęcia - prawo do ubiegania się o wsparcie finansowe od Fundacji CEMEX
Budujemy Przyszłość na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wymienionych w punkcie
3 wytycznych.






5. Ograniczenia
W zakładach nie ma możliwości przetrzymywania zwierząt egzotycznych i niebezpiecznych w tym psów
ras uznanych za niebezpieczne, rybek, pająków albo jakichkolwiek zwierząt, których zachowanie stwarza
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzie np. zwierząt przejawiających bez wyraźnego powodu duży,
powtarzający się poziom agresji.
W zakładach CEMEX nie mogą zamieszkiwać zwierzęta należące do pracowników CEMEX lub
kontrahentów CEMEX.
Nie należy dokarmiać lub brać pod opiekę zwierząt nie będących zwierzętami typowo domowymi, gdyż
może to zwiększyć zainteresowanie zakładem takich zwierząt i być niebezpieczne dla pracowników. W
razie zauważenia dzikich zwierząt z oznakami choroby należy powiadomić odpowiednie służby (np. leśną)
lub organy administracji.
Celem niniejszych wskazówek jest wyłącznie zapewnienie godnych warunków zamieszkiwania
zwierzętom faktycznie znajdującym się w zakładach CEMEX. Nie jest zaś takim celem
zwiększanie populacji zwierząt zamieszkujących lub pojawiających się w naszych zakładach.
6. Ważne kontakty i linki:
Dział Komunikacji i Public Affairs:



•

Katarzyna Średzińska: katarzyna.sredzinska@cemex.com

•

Małgorzata Zienkowska: malgorzata.zienkowska@cemex.com

•

Strona Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość: www.budujemyprzyszlosc.org.pl

Warszawa, dnia 22 marca, 2018 r.
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