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�κατοικίδια

�αδέσποτα

�άγρια
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Σέβοµαι τα ζώα
Προσπαθώ να τα καταλάβω
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Χαρούµενος και ήρεµος

☺ Κουνάει ζωηρά την ουρά του

☺ Κρατάει το κεφάλι ψηλά

☺ Έχει τη γλώσσα έξω

☺ Θέλει παιχνίδια

Προσπαθώ να καταλάβω τους φίλους µου
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Φοβισµένος ή εκνευρισµένος

� Βάζει την ουρά ανάµεσα στα πόδια

� Κουνά την ουρά του χαµηλά στο έδαφος

� Έχει τα αυτιά του χαµηλά, τα µάτια µισόκλειστα

� Σκύβει χαµηλά προσπαθεί να δείχνει µικρότερος

Προσπαθώ να καταλάβω τους φίλους µου
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Θυµωµένος ή έτοιµος να επιτεθεί

�Έχει την ουρά όρθια ή την κουνά αργά 

��είχνει τα δόντια του και γρυλίζει

�Μάτια ανοικτά ή µισάνοιχτα, αυτιά όρθια

�Ορθώνεται, στέκεται στα νύχια 
προσπαθεί να µοιάζει όσο πιο µεγάλος γίνεται

�Τρίχωµα ράχης και λαιµού σηκωµένο

Προσπαθώ να καταλάβω τους φίλους µου
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? δυνατός ή σιγανός θόρυβος; 

? απότοµες ή ήπιες-αργές κινήσεις;

? όταν κοιµάσαι ή όταν είσαι ξύπνιος;

? όταν σε πλησιάσει κάποιος χωρίς να τον έχεις δει
ή όταν τον βλέπεις;

? όταν σε πλησιάζει ένας ξένος ή ένας φίλος;

? όταν τρέχει καταπάνω σου, αγριεµένος, 
κρατώντας ένα αντικείµενο (πχ. ξύλο)

Τι σε ξαφνιάζει/τροµάζει περισσότερο;

Οτιδήποτε ξαφνιάζει εσένα,                   

µπορεί να ξαφνιάσει & ένα ζώο

Προσπαθώ να καταλάβω τους φίλους µου
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Αγαπώ τα ζώα
Ξέρω να προστατεύοµαι

� αδέσποτο

Ποτέ δεν πλησιάζω ένα ζώο:

� άγνωστο

� άγριο
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Όταν θέλω 

να χαϊδέψω 

έναν σκύλο…

�Ρωτάω πάντα    
τον ιδιοκτήτη του

�Πλησιάζω αργά, από το πλάι  
ώστε να µπορεί να µε βλέπει

�Τον χαϊδεύω απαλά           
(στο πλάι του θώρακα, 
κάτω από το πηγούνι)

�Του δίνω να µυρίσει το χέρι µου     
(τη ράχη του χεριού µε δάκτυλα κλειστά)
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�δεν του δίνω χτυπηµατάκια  
στο κεφάλι

�δεν τον αγκαλιάζω 
από το λαιµό

�δεν βάζω το πρόσωπό µου 
µπροστά στη µουσούδα του

Σέβοµαι το φίλο µου - Συµπεριφέροµαι σωστά
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� Ποτέ δεν τρέχω & δε φωνάζω

µπροστά σε ένα σκύλο

� Ποτέ δεν τον κοιτάω

απευθείας στα µάτια

Σέβοµαι το φίλο µου - Συµπεριφέροµαι σωστά
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� Ποτέ δεν τον κοροϊδεύω 

� Δεν παίζω µε το φαγητό του

� Δεν παίζω άγρια παιχνίδια

� Δεν του πετάω αντικείµενα

Σέβοµαι το φίλο µου - Συµπεριφέροµαι σωστά

� Ποτέ δεν ταΐζω 

έναν άγνωστο σκύλο
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� Ποτέ δεν ενοχλώ ένα σκύλο όταν:

� Είναι µε τα µικρά του

� Κοιµάται � Τρώει � Παίζει ή      
γλείφει 
κόκκαλο
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� Ποτέ δεν πλησιάζω ένα σκύλο όταν:

� Είναι µέσα σε αυτοκίνητο

� Είναι πίσω από ένα φράχτη

� Είναι δεµένος
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Αν µε πλησιάσει ένας σκύλος…

� ΔΕΝ ΤΡΕΧΩ

� Στέκοµαι ακίνητος σαν ΔΕΝΤΡΟ

� Μαζεύω τα χέρια µου στο στήθος

� Δεν τον κοιτάω στα µάτια

� Περιµένω µέχρι να φύγει

γίνοµαι  � Ε Ν Τ Ρ Ο !!!
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Αν µε ρίξει κάτω ένας σκύλος…

� Κουλουριάζοµαι σαν ΒΡΑΧΟΣ

� Καλύπτω το πρόσωπό µου   
στο έδαφος

� Προστατεύω µε τα χέρια µου 
τα αυτιά και το λαιµό µου

� Περιµένω µέχρι να φύγει

γίνοµαι  Β Ρ Α Χ Ο Σ !!!
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Αν µου επιτεθεί ένας σκύλος…
βάζω κάτι ανάµεσά µας!!!

� �ΕΝ ΤΡΕΧΩ

� Στέκοµαι ακίνητος           
σαν �ΕΝΤΡΟ

� �εν τον κοιτάω στα µάτια

� Βάζω κάτι ανάµεσά µας

�Αν µε γρατζουνίσει ή µε δαγκώσει, 
το λέω αµέσως σε κάποιον µεγάλο!!!
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Αν ένα ζώο µε δαγκώσει              
ή µε γρατζουνίσει...

� πλένω την πληγή ή τη γρατζουνιά                  
µε άφθονο νερό & σαπούνι για 15 λεπτά

� το λέω αµέσως σε κάποιον µεγάλο
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Αγαπώ το φίλο µου
Φροντίζω να είναι υγιής!!!
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Τί είναι η λύσσα;

Μία πολύ επικίνδυνη ασθένεια 

των ζώων και των ανθρώπων
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Ποια ζώα είναι επικίνδυνα;

www.minagric.gr
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Εµβόλιο για τις αλεπούδες

Ειδικά αεροπλάνα θα ρίξουν δολώµατα

Μυρίζουν σαν ψάρι
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Φθινόπωρο 2013

Εµβόλια - δολώµατα
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Αν βρω στο έδαφος 
ένα εµβόλιο / δόλωµα…

��ΕΝ ΤΟ ΑΚΟΥΜΠΑΩ ΠΟΤΕ

�Ενηµερώνω αµέσως κάποιον µεγάλο

Μυρίζουν σαν ψάρι
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� Σέβοµαι τα ζώα – συµπεριφέροµαι σωστά

� Εµβολιάζω το κατοικίδιό µου

� 1εν πλησιάζω άγνωστα, άγρια ή νεκρά ζώα

� 1εν ακουµπάω τα εµβόλια δολώµατα

� Ενηµερώνω αµέσως κάποιον µεγάλο

αν µε δαγκώσει ή µε γρατζουνίσει κάποιο ζώο

αν έρθω σε οποιαδήποτε επαφή µε δολώµατα

αν βρω νεκρό ζώο

Αγαπώ τα ζώα
Ξέρω να προστατεύοµαι
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ΑΓΑΠΩ ΤΑ ΖΩΑ…

Ξέρω να προστατεύοµαι !
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ΠΗΓΕΣ

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
http://www.minagric.gr/index.php/el/component/co
ntent/article/135-greek-content/for-the-
citizen/nosimata-zoon/457-lissa

• Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
http://www.keelpno.gr/el-
gr/αρχικη/worldrabiesday_2013.aspx

• Centers for Disease Control and Prevention 
http://www.cdc.gov/rabies/

• Responsible Pet Ownership Program for Schools 
www.pets.dpi.vic.gov.au

• Wake County Animal Center                                        
"Be Safe Around Dogs" Coloring Book


