Vapaaehtoistyö Korian Eläintalo
Villa Fuchsissa

VUORO-OHJEET VAPAAEHTOISELLE

KUN TULET VUOROON:
TARKISTA ERISTYKSEN ULKO-OVEN SISÄPUOLELTA MERKINNÄT, ONKO ELÄIMIÄ
ULKORAKENNUKSEN SAUNATILASSA TAI KOIRATILASSA.
SIIVOUSJÄRJESTYS:
1)
2)
3)
4)

KOIRAPUOLI ULKORAKENNUKSESTA
VANHA PUOLI ELÄINTALOSTA
MAHDOLLISET ULKORAKENNUKSEN SAUNATILAT
ERISTYSPUOLI

KULKEMISTA TILOJEN VÄLILLÄ ERI JÄRJESTYKSESSÄ TULISI VÄLTTÄÄ.
JOS ON USEAMPI VUOROLAINEN, KANNATTAA JAKAA HOMMAT NIIN ETTÄ YKSI HOITAA KOIRAT,
YKSI VANHAN PUOLEN, JA YKSI MENEE ERISTYSPUOLELLE ALOITTAMAAN JA MUUT TULEVAT SINNE
LOPUKSI MYÖS TARVITTAESSA AUTTAMAAN.
AINA ENNEN VUOROA:
LAITA JALKASUOJAT JALKAAN JA KASTA JALKASI PINKISSÄ VIRKONS-LIOKSESSA.
MENNESSÄSI ELÄINTILAAN, HUOMIOI, ETTÄ AINA HUONEIDEN VÄLISSÄ KULKIESSA TULEE KÄYDÄ
VIRKONS-ALTAASSA. OTA SIIS MUKAAN PUHELIMESI TMS MITÄ VOIT TARVITA KESKEN VUORON
KIIREELLISESTI.
LUE VUOROVIHKO JA TUTUSTU INFOTAULUIHIN 1-3.
VIE SIIVOUSKÄRRY PESUHUONEESTA ERISTYSPUOLELLE KÄYTÄVÄLLE.
OTA LOPPUJÄTE-ROSKIKSIKSI ÄMPÄRI JA LAITA ROSKIPUSSI SEN SISÄÄN. ISO ROSKIS ERISTYKSESSÄ
PESUALTAAN OIKEALLA PUOLELLA ON VAIN ENERGIAJÄTTEILLE KUTEN KERTAKÄYTTÖSUOJILLE, JA
LIKAISILLE MUTTA TYHJILLE KUPEILLE.
LAITA SIIVOUSKÄRRYJEN VIHREÄÄN KAKSIOSAISEEN VESI-ASTIAAN KYLMÄÄ VETTÄ ALTAAT
PUOLILLEEN JA SEKAAN KLOORIA PULLON OHJEISTAMASSA SUHTEESSA. KLOORIA EI TARVITSE
LAITTAA, JOS KAIKKI ELÄIMET OVAT JO SAANEET AXILUR-KUURIN.

Eläintalon AAMUVUORO
vanhan puolella
Tarkista aluksi
Mitä vihkoon on kirjoitettu?
Onko kaikki kissat ok?
• Onko kaikilla vettä ja raksuja?
Onko erikoisruokavaliolla olevia?
Onko lääkittäviä?

Tee nämä aamussa vanhalla:
Siivoa kaikki hiekkalaatikot
• Jokaiseen yksiöön oma lapio, yhteistiloissa voi käyttää
samaa lapiota kaikille hiekkiksille.
• Hiekkalaatikot vaihdetaan joka keskiviikko, tai aina
jos ne ovat pahasti kurassa.
• Pellettiä ja hiekkaa voi lisätä hiekkiksiin jos pohja
näkyy jo.

Ravista aluset ja imuroi tasot, sekä pyyhdi ne
kostella rätillä. Laita alunen takaisin paikoilleen
puhdas puoli ylöspäin, tai vaihda se.
• Kaikki aluset vaihdetaan keskiviikkoisin, tai aina kun
ne ovat todella likaisia.
• Pyyhi myös ikkunalaudat, jakkarat ja hiekkisten
kuomut.

Imuroi lattia ja pyyhi kostealla rätillä.
Tiskaa vesikupit ja laita uudet vedet.
Anna ruoka kissoille
• noin 100g märkäruokaa per kissa
• Jos ylätasoilla on arempia kissoja, laita
ruokakuppeja myös tasoille tarjolle
• Raksuja tarjolle noin 1 dl / kissa. Raksut eivät
saa olla likaisia tai märkiä.

Jos kissat ovat ulkotarhassa, eikä talolla ole
väkeä vuorosi jälkeen, varmista, että kaikki
kissat ovat sisällä, ja sulje ikkuna.
Kirjoita kuulumiset vihkoon.
Pese siivousvälineet ja Virkonoi ne. Sammuta
valot ja riisu jalkasuojat eteisessä.
Vie roskat.

Eläintalon ILTAVUORO
vanhan puolella
Tarkista aluksi
Mitä vihkoon on kirjoitettu?
Onko kaikki kissat ok?
• Onko kaikilla vettä ja raksuja?
Onko erikoisruokavaliolla olevia?
Onko lääkittäviä?

Tee nämä illassa vanhalla:
Siivoa hiekkalaatikot yhteistilasta, jos
kissoja on enemmän kuin 15kpl.
• Jos hiekka/pelletti on vähissä eli pohja
näkyy, voit lisätä.

Jos on sotkua, lakaise/pyyhi ne
kostealla.
Tarkista että kuivaruokaa on
tarjolla vielä noin 0,5dl/kissa ja
vettä on myös tarjolla kaikille.
Jos kissat ovat ulkotarhassa, tarkista
että kaikki on tullut sisään ja sulje
ikkuna yöksi.
Kirjoita kuulumiset vihkoon.
Siivoa jälkesi, sammuta valot ja riisu
jalkasuojat eteisessä.
Jos roskikset ovat täynnä, vie
roskat.

MISTÄ LÖYTYY MITÄKIN ERISTYSPUOLELLA?
INFOTAULU 1:
HOITOVUORO-OHJEET ELÄINTALOLLA LÖYTYVÄT VARASTOHUONEEN OVESTA.
SAMASSA PAIKKAA ON MYÖS TYÖNTEKIJÖILTÄ LISÄTIETOJA VUOROLAISELLE -LAPPU.
INFOTAULU 2:
ELÄINTEN BOKSIKORTIT JA LÄÄKINTÄKORTIT OVAT KÄYTÄVÄN SEINÄLLÄ OIKEALLA.
INFOTAULU 3:
PESUALTAAN YLÄPUOLELLA ON ERIKOISRUOKAVALIOT LAPULLA, SEKÄ BOKSIEN
SIIVOUSJÄRJESTYS. RUKSAA SIIVOTTU KOPPI AINA LAPULTA TEHDYKSI. KIRJOITA HUOMIOT HETI
VIHKOON. MUISTA RUKSATA LÄÄKINTÄKORTIT.
LÄÄKKEET LÖYTYVÄT PESUALTAAN VASEMMALTA PUOLELTA ERISTYKSEN PÖYDÄLTÄ, TAI
HYLLYSTÄ PÖYDÄN YLÄPUOLELTA. OSA LÄÄKKEISTÄ VOI OLLA MYÖS JÄÄKAAPISSA TOIMISTOSSA.
ERIKOISRUOAT JA RUOAT OVAT VARASTOHUONEESSA INFOTAULU 1 TAKANA. JOSKUS
ERIKOISRUOKIA ON NOSTETTU ESIIN VALMIIKSI MYÖS ERISTYKSEN PÖYDÄLLE.
APUVÄLINEET KUTEN RUISKUT SIJAITSEVAT USEIN ERISTYKSEN PÖYDÄLLÄ, TAI SITTEN NE VOIVAT
OLLA KUIVUMASSA PESUHUONEEN PÖYDÄLLÄ. PUHTAITA ON MYÖS LAATIKOSSA PESUHUONEEN
OIKEAN TAKANURKAN PÖYDÄLLÄ.
KUPPEJA ON ERISTYKSEN PÖYDÄN YLÄPUOLISELLA HYLLYLLÄ TAI PESUHUONEEN OIKEASSA
TAKANURKASSA SIJAITSEVASSA KAAPISSA.
ALUSIA LÖYTYY PESUHUONEEN VASEMMASTA REUNASTA OLEVASTA KAAPISTA.
KERTAKÄYTTÖSUOJIA KUTEN ESSUJA, JALKASUOJIA, HANSKOJA LÖYTYY SIIVOUSKÄRRYSTÄ. UUSIA
ON MYÖS PESUHUONEEN VASEMMASTA TAKANURKASTA OLEVASTA KAAPISTA.
ROSKAPUSSEJA, SEKÄ PAIKAT KARTONKI- JA METALLIJÄTTEILLE LÖYTYVÄT SIIVOUSKOMEROSTA.
SAMOIN UUDET PESUAINEPULLOT.

Vuoro-ohjeet eristyspuolella

Tarkista aluksi eristyspuolella:
Mitä vihkoon on kirjoitettu? Mitä lukee ruokakomeron
oven lapussa viestinä työntekijöiltä?
Onko kaikki kissat ok?
• Onko kaikilla vettä, raksuja ja alunen sekä jokin lelu?
Onko useammin päivässä ruokittavia? Onko jollain
erikoisruokavalio?
Onko lääkittäviä?
HUOMIO: Ennen jokaista boksia tulee laittaa
suojavarusteet päälle, jos aiot tehdä muutakin kuin antaa
ruoka-annoksen (muista hanskat silloinkin).
• Kissoja silitellä, leikittää, ja harjailla, mutta vain siivouksen
yhteydessä suojavaatetus päällä. Välineet desinfiointiin boksissa
käytön jälkeen. Turvalliset lelut voi jättää boksiin (narulliset pois
aina).
• Käsittelyjärjestyksellä on todellakin väliä. Katso järjestys seinältä
hanan yläpuolelta.
• Jokaisen boksin jälkeen riisu heti suojavarusteet ja laitan ne
energiaroskiin niin että kosket niihin vain sisäpinnoilta.
• Älä koske kahvoihin, kyniin tms saastuneilla hanskoilla. Hanaa voi
käyttää ranteella.
• Ruokakuppeja tms ei saa pitää paljailla pinnoilla kuten lattialla,
tikkailla, tai pöydällä sillä niistä voi tarttua viruksia ja bakteereita.
Käytä alusena esim. pöydällä aina Virkons-kostutettua rättiä tai
suihkuta pinta Virkonilla alussa. Pyyhi pöytä myös lopuksi
Virkonilla.
• Siivotessa pidä hiekkislapioille ämpärissä KYLMÄÄ kloorivettä
jonne upotat ne käytön jälkeen odottamaan pesua.

Vuoro-ohjeet eristyspuolella

Tee nämä eristyksen aamussa:
Boksit hoidetaan kerralla kuntoon (siivous, lääkintä ja ruokinta) ja ne
tehdään tietyssä järjestyksessä (katso seinältä).
• Hoida ruokinnat. 100g märkäruokaa ja 1 dl raksuja, ellei
erikoisruokavaliota. Märkäruokaan lisätään jokaisella 1/2 tl kissan
omegalisäravinneöljyä, poikkeuksena erityisruokavaliot ja
löysämahaiset, joille ei lisätä.
• Siivoa hiekkalaatikko. Iltavuorossa vain ne boksit, joissa enemmän kuin
2 kissaa.
• Hoida lääkinnät. Pilleriruiskuja voi käyttää. Märkäruoassa voi kastaa
pilleriä liukkaammaksi. Jos lääkitys ei onnistu viikonloppuna, ole
yhteyksissä päivystysnumeroomme, tai klo 8-18 ulkopuolella Kseyn
hallituslaisiin. Numerot toimistossa.
Uusi hihallinen essu, ja kertakäyttökäsineet päälle ennen jokaista kissan tai
kopin käsittelyä, pelkkään ruokintaan riittää käsineet.
• Desinfioi kädet ennen seuraavaa boksia. Kirjoita myös kuulumiset vihkoon
siivoamastasi boksista. Kirjaa aina kakkahavainnot (asteikko) ja muut
eritteet ja huolestumiset tai huomioidut asiat (esim. ei pissaa / ei kakkaa /
ei ole syönyt). Kirjaa ruksit lääkityskortteihin.
Pese likaiset hiekkalapiot yleispuhdistusaineella tiskiharjan avulla, ja
laita pestyt lapiot pinkkiin Virkons-altaaseen ja siitä kuivamaan. Kaada
likainen vesi ämpäreistä viemäriin, ja pese yleispesuaineella käyttämäsi
ämpärit, suihkuta ne Virkonsilla, ja laita kuivumaan.
Lakaise tai imuroi lattiat. Suihkuta yleispuhdistusaine lattioille ja pyyhi
kostealla märällä rätillä ja lastalla. Suihkuta lopuksi Virkons lattioille isosta
suihkupullosta.
Pese siivoustarvikkeet yleispuhdistusaineella, Virkonoi lopuksi ja laita
kuivumaan. Vie roskat.
Sammuta valot ja riisu suojat ennen toimistoon menoa.

Vuoro-ohjeet eristyspuolella

Tee nämä eristyksen illassa:
Boksit hoidetaan kerralla kuntoon (siivous, lääkintä ja ruokinta) ja ne
tehdään tietyssä järjestyksessä (katso seinältä).
• Hoida ruokinnat niille, joille on määrätty ruoka useamman kerran
päivässä.
• Tarkista että kaikilla jotain ruokaa jäljellä sekä vettä. Lisää tarvittaessa
vettä ja raksuja.
• Siivoa hiekkalaatikko niistä bokseista, joissa enemmän kuin 2 kissaa.
• Hoida lääkinnät. Pilleriruiskuja voi käyttää. Märkäruoassa voi kastaa
pilleriä liukkaammaksi ja osan lääkkeistä voi liottaa ruiskussa veteen. Jos
lääkitys ei onnistu viikonloppuna, ole yhteyksissä päivystysnumeroomme,
tai klo 8-18 ulkopuolella Kseyn hallituslaisiin. Numerot toimistossa.
Uusi hihallinen essu, ja kertakäyttökäsineet päälle ennen jokaista
kissan tai kopin käsittelyä, pelkkään ruokintaan riittää käsineet.
• Desinfioi kädet ennen seuraavaa boksia. Kirjoita myös kuulumiset
vihkoon siivoamastasi boksista. Kirjaa aina kakkahavainnot
(asteikko) ja muut eritteet ja huolestumiset tai huomioidut asiat.
Muista myös ruksata annetut lääkitykset lääkityskortteihin.
Pese likaiset hiekkalapiot yleispuhdistusaineella tiskiharjan avulla, ja laita
pestyt lapiot pinkkiin Virkons-altaaseen ja siitä kuivamaan. Vie likainen
vesi ämpäreistä pihalle ja pese yleispesuaineella käytettämäsi ämpärit,
suihkuta ne Virkonsilla, ja laita kuivumaan.
Lakaise tai imuroi lattiat vain jos ne ovat selkeästi altistuneet tai ovat
likaisia. Suihkuta yleispuhdistusaine lattioille ja pyyhi kostealla märällä
rätillä ja lastalla. Suihkuta lopuksi Virkons lattioille isosta suihkupullosta.
Pese siivoustarvikkeet yleispuhdistusaineella, Virkonoi lopuksi ja laita
kuivumaan. Vie roskat.
Sammuta valot ja riisu suojat ennen toimistoon menoa.

