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Во вакви околности се затекнати 
не само луѓето, туку и кучињата. 
Дознајте ги најновите совети за 
обезбедување благосостојба на 
Вас и Вашето куче, и покрај 
нивото на несигурност кое 
постојано се зголемува како кај 
нас, така и во светот. 

Дружењето со Вашето куче може 
да биде мелем за душата во ова 
време на стрес и физичка 
изолација. Но...  

 

Бејбиситинг Билтен 
 
ЧУВАЊЕ КУЧЕ ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19 

 

 

Во почетокот на март 2020 
година, Светската здравствена 
организација соопшти дека 
корона вирусот е глобална 
пандемија. Нашата земја, како и 
другите во регионот, веќе 
неколку недели се соочува со 
оваа вонредна состојба. 
Секојдневните тековни 
активности се сведени на 
минимум и се одвиваат 
единствено според мерките и 
препораките на Министерството 
за здравство и Владата. 

 

 

 

Како да се заштитите себе и Вашето куче? 

Дали физичката 
блискост со кучето 
може да влијае на 

Вашето или 
неговото здравје? 

Како да се 
заштитите себе и 

Вашето куче? На кој 
начин да го 

организирате 
денот и 

прошетките? 

http://www.babysitttingmk.com/


 

2 
Powered by First Five Association 

Бејбиситинг Инфо 

 
11.04.2020 / сабота / 002 

www.babysittingmk.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како што се зголемува бројот на 
заболени луѓе, секој ден се 
поставуваат нови загрижувачки 
прашања како на пример: Дали 
кучињата се изложени на ризик 
и би можеле да го пренесат 
вирусот на луѓето? 

Хонгконг 

Од појавувањето на вирусот до 
денес се потврдени две кучиња 
од Хонгконг кои биле позитивни 
на тестот КОВИД-19. Тие биле 
асимптоматски што значи дека 
не развиле никакви симптоми на 
болеста. Вирусот го добиле преку 
контакт со нивните сопственици 
кои веќе биле позитивни. 
Станувало збор  за седумнаесет 
годишен померанец и две 
годишен германски овчар. Двете 
кучиња поминале двонеделен 
карантин, така што пред да го 
напуштат истиот се покажале 
негативни на вирусот. 
Померанецот починал три дена 
по враќањето дома, но 
причината за смртта била 
неговата старост.  

Здравствените организации, 
вклучувајќи ги тука Центрите за 
контрола и превенција на 
болести (Centers for Disease 
Control and Prevention), 
Светската здравствена 
организација (World Health 
Organization) и Светската 
организација за здравје на 
животните (World Organisation 
for Animal Health) потврдија дека 
нема докази за куче кое пренело 
КОВИД-19 на сопственик. Што се 
однесува до изложеноста, се 
смета дека вирусот не 
претставува здравствена закана 
за кучињата. 

Дали кучињата го пренесуваат корона вирусот? 

Има многу работи кои не се 
познати и откриени за вирусот.  
Сè уште се истражува како 
вирусот мутира, како 
заболувањето прогресира, дали 
кучињата се засегнати и на кој 
начин. Иако без детална 
екпликација, сепак главните 
здравствени организации 
наведуваат дека вирусот не 
претставува здравствена 
опасност за кучињата. 

 

 
Дали моето куче може да 

ми го пренесе вирусот? 
 

Без паника! 
Нема докази за куче кое 

пренело КОВИД-19 на 
сопственик или друго 

лице. 
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Во нормални услови 
сопствениците ги шетаат 
кучињата минимум два пати 
дневно. Во вонредна состојба 
Вашето движење со куче е 
ограничено со мерките донесени 
од страна на Владата.  

Нашата земја  

Во нашата земја, Владата донесе 
одлука да се забрани секакво 
движење од 16:0 часот попладне 
– 05:00 часот наутро за време на 
викенд, без притоа да ја земе 
предвид потребата за прошетка 
на кучињата. По реакциите од 
страна на сопствениците и 
невладините организации за 
заштита на животните, Владата 
донесе измени на уредбата за 
ограничено движење за да им 
излезе во пресрет на 
сопствениците. Со овие измени и 
дополнувања се утврди дека за 
време на викендите дозволено е 
шетање на кучињата од 20:00 до 
20:30 часот, најмногу до 100 
метри оддалеченост од 
живеалиштето. Ваквото решение 
го предложи Ветеринарната 
комора.  

 

 

 

 

Ако во една зграда со капацитет 
од 100 станови, има 20 
сопственици кои чуваат кучиња, 
тие треба да ги прошетаат во рок 
од половина час во радиус од 100 
метри.   
 

 

Полициски час и ограничена прошетка  

Можеме ли да замислиме како 
изгледаат ваквите прошетки 
кога се работи за локација со 
комплекс згради? 

Дали временскиот период од 30 
минути е погодно избран за сите 
сопственици да излезат во 
истиот период, ако се земе 
предвид дека една просечна 
прошетка на куче вообичаено 
трае половина час? Наместо 30 
минути, поефективно е 
времетраењето да биде 
продолжено на 1 час, така што во 
тој временски период 
сопствениците ќе имаат 
поголема флексибилност за да 
изберат кога да ја започнат 
прошетката. Нема сите да ги 
напуштат домовите во истото 
време, и да ги шетаат кучињата 
до 20:30 часот. Некој ќе излезе во 
20:15 часот, друг во 20:30, трет во 
20:00 часот и така ќе биде 
намалена веројатноста за нивно 
среќавање и разминување.  

Од друга страна, за време на 
прошетките кучињата трчаат 
едни кон други, а сопствениците 
треба да се држат на физичко 
растојание. Дали даденото 
ограничување до 100 метри оди 
во прилог на спречување на 
ширењето на корона вирусот?  

 

Доколку сопствениците имаат 
можност се движат на 
оддалеченост од 1 километар од 
своите домови, кучињата ќе 
бидат шетани и на пооддалечени 
места во околината, со што 
значително ќе се намалат 
средбите, а со тоа и ширењето на 
вирусот.  

Целосен карантин за време 
на викендот  

Од среда, 8 април, Владата 
забранува движење за сите 
граѓани на целата територија, 
секој работен ден, од понеделник 
до петок, од 16:00 часот до 05:00 
часот, а за време на викендот, од 
петок од 16:00 часот до 05:00 
часот во понеделник. Согласно 
на тоа, од понеделник до петок 
шетањето на кучињата останува 
исто како досега, во времетраење 
од 30 минути, од 20:00 часот до 
20:30 часот.  

Промена има за деновите 
сабота и недела, кога 
дозволено е изнесување на 
кучињата, наутро од 8:00 
часот до 8:30 часот, 
попладне од 15:00 часот до 
15:30 часот и во вечерните 
часови од 20:00 часот до 
20:30 часот.  

Дозволата за растојание 
останува иста, најмногу до 100 
метри од објектот во кој живеат 
сопствениците. А притоа, 
Владата порачува сопствениците 
да го задржат минимум 
потребното растојание од 
останатите кои исто така ги 
шетаат кучињата. 

 

 

 

Дали ова е правилно 
решение и како на овој 
начин ќе се заштитат 

сопствениците и 
кучињата? 

 

http://www.babysittingmk.com/


 

4 
Powered by First Five Association 

Бејбиситинг Инфо 

 
11.04.2020 / сабота / 002 

www.babysittingmk.com  

 

 

  

  

 

Како другите земји се справуваат со шетањето 
кучиња за време на целосниот карантин ? 

 
Франција  

Во Франција, која се соочува со 
поголем број на заболени, секој 
што сака да излезе од дома мора да 
преземе, пополни и испечати 
формулар од веб страната на 
Министерството за внатрешни 
работи.  

Во ваквата форма треба да се 
наведе времето, датумот и 
избирање на една од оправданите 
причини за напуштање на домот.  

Шетањето на кучето е една таква 
легитимна причина. 
Ограничувањето е еден час на ден 
и не повеќе од 1 километар од 
местото на живеење. 

 
Грција  

Слично е и во Грција, каде луѓето 
кои сакаат да ги напуштат своите 
домови потребно е да испратат 
бесплатна СМС порака или да 
преземат формулар од определена 
веб страна.  

Исто и тука, дозволено е 
излегување единствено доколку се 
работи за една од шесте оправдани 
причини, меѓу кои е вклучена и 
прошетката на куче. 

 

Мобилните оператори  

Оваа линија би се користела 
исклучително за најава на 
прошетка на куче и со тоа 
сопственикот во случај на 
легитимирање од полиција, ќе 
може да докаже во кое време 
излегол и колку време се задржал 
на прошетка.  

Во ваков случај, нема да има 
потреба од определени термини 
за прошетка на кучињата и 
веројатноста за среќавање со 
други сопственици ќе биде 
речиси исклучена.  

На овој начин мобилните 
оператори ќе покажат 
општествена одговорност кон 
нивните корисници и ќе 
придонесат кон заштита на 
здравјето на граѓаните.  

 

Сигурни сме дека 
мобилните оператори 

во нашата земја, 
можат многу лесно да 

ослободат една 
бесплатна линија во 

ваков период на 
вонредна состојба. 

 

Многу повеќе  информации од 
светот на домашните 

миленици на нашиот блог: 
https://www.babysittingmk.com

/blog 

 

 

http://www.babysittingmk.com/
https://www.babysittingmk.com/blog
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Препораки како да се заштитите пред, за време 
и после прошетката на кучето 

 Пред излегување од домот 
ставете заштитни 
ракавици за една употреба.  
 

 Носете заштитна маска за 
еднократна употреба. 
 

 Никако не тргнувајте без 
кеса за собирање на 
изметот од кучето.  
 

 Со себе носете џебно шише 
со гел за дезинфекција кој 
можете да го искористите 
доколку се појави таква 
потреба.  
 

 Задолжително 
применувајте ги мерките 
за физичко растојание, 
особено доколку 
забележите друг 
сопственик кој исто така го 
шета своето куче 
(оддалечете се или 
променете ја насоката на 
движење). 
 

 Кога сте во можност, 
прошетајте го кучето на 
мирна локација со помала 
раздвиженост на луѓе или 
потрудете се да ги 
прилагодите прошетките 
во помалку зафатени 
периоди од денот и ноќта 
(освен кога се работи за 
полициски час и 
ограничено движење).  
 

 Соберете го изметот на 
кучето.  
 

 По враќањето дома фрлете 
ги ракавиците и маската. 

 

Најголемиот загадувач  

Изметот на кучињата е загадувач 
на животната средина, 
претставува катализатор за 
ширење на болести и 
предизвикува голема опасност 
по здравјето на децата, 
бремените жени и возрасните 
луѓе.  

Чистењето зад Вашето куче 
влијае врз развивање и 
воспоставување на свеста за 
одговорно сопствеништво и 
заштитува од: голем број 
проблематични паразити (црви, 
кокцидија, џардија); опасни 
бактерии (салмонела, ешерихија 
коли, кампило-бактерија); но и 
сериозни болести познати како 
парвовирус, други видови на 
корона вирус, токсокароза. 

Грижата за сопственото, локално 
опкружување е предуслов за 
превенција од болести на нас 
самите и нашите сограѓани. 

 

 

 
Сопствениците кои се 
чувствуваат здраво 

треба да продолжат да 
ги шетаат своите 

кучиња секој ден, но со 
преземање на 

дополнителни мерки за 
безбедност.  

 

Фактот дека еден грам 
измет од куче содржи 23 

милиони фекални 
бактерии треба да биде 

доволен показател за 
неопходноста од 

собирањето на изметот.  

 

Поради тоа општествената и 
лична одговорност треба да 
биде ставена на прво место и 
да биде секојдневно 
практикувана, првенствено за 
наша заштита, а со тоа и за 
заштита на другите. 

http://www.babysittingmk.com/
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КОВИД-19 е доказ дека 
еден вирус може да го 

потресе целиот свет, да 
го стопира нормалниот 

начин на живот и да 
покоси сè што ќе му се 

најде на патот. 

 

 Измијте ги темелно 
рацете, најмалку 20 
секунди, пред и по 
шетање, галење, играње 
со кучето, користење 
поводник, собирање 
измет, контакт со негова 
храна. 

 Одржувајте добра 
хигиена на кучето и 
после секоја прошетка 
миете ги предниот дел на 
главата, шепите и 
гениталиите со топла 
вода и шампон. 

 Избегнувајте да го 
бакнувате. 

 Телефонски побарајте го 
ветеринарот доколку 
имате прашања. 

 

Дополнителни 
активности 

 
Под никакви околности 

сопствениците не смеат 
да ги напуштат своите 

кучиња  заради 
стравувањата од 

КОВИД-19. 

Според Центрите за контрола и 
превенција на болести и 
Светската здравствена 
организација, досега нема 
докази кои индицираат дека 
кучето би можело да биде извор 
на вирусот.  

Меѓутоа, затоа што кучето може 
да носи одредени бактерии, не е 
на одмет да се практикуваат 
здрави навики: 

Обидете се да го контролирате 
стравот предизвикан од вирусот 
и паниката која владее во светот. 
Кучето ја чувствува Вашата 
вознемиреност и најчесто истата 
ја вовлекува во себе. Поради тоа 
останете смирени и погрижете 
се да му ги дадете целосното 
внимание, топлина и љубов кои 
ги добивало и претходно. 
Пронајдете активности, кои ќе 
ги практикувате во домот за да 
му помогнете да биде 
анимирано, активно и да ја 
троши енергијата. 

 Учете го на нови трикови. 
 

 Направете му нова 
играчка од материјали 
што ги имате по дома. 
 

 Сокријте ги играчките и 
наредете му да ги 
пронајде. 
 

 Бидете креативни и 
смислете нови игри. 
 

 Трчајте по скали 
(доколку живеете во 
зграда, кога излегувате 
на прошетка, наместо да 
го користите лифтот 
симнете се и качете се по 
скали, тоа ќе ја потроши 
и Вашата и енергијата на 
кучето). 
 

 Секојдневно чешлајте го 
крзното (тоа ќе го 
релаксира кучето и ќе 
придонесе за одржување 
на здраво влакно и убава 
фризура, а истовремено 
ќе го намали 
митарењето). 
 

 Потстрижете го крзното 
на шепите и околу 
гениталиите (за полесно 
одржување хигиена, 
особено во овој период 
кога не работат груминг 
салоните). 

http://www.babysittingmk.com/
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Се сомневате дека имате вирус? Што 
сега со Вашето куче?  

 
Иако се смета дека вирусот не 
претставува здравствен ризик за 
кучињата, сепак секој сопственик 
што е заразен со КОВИД-19 треба 
да го ограничи контактот со 
своето куче како што тоа би го 
правел и со најблиските.  

Секој совесен сопственик треба да 
се заштитува себеси и своето 
здравје, бидејќи со тоа го 
заштитува и здравјето на своето 
куче.  

И покрај тоа што секој од нас 
(потајно) се надева дека овој 
вирус ќе го/ја одмине него/неа, 
сепак треба да се има план Б 
доколку работите се променат.  

 

 
Одговорноста која се 

презема кога се вдомува 
куче е голема и таа треба 
да остане непроменета до 
крајот на неговиот живот.  

 

 Пронајдете личност 
(пријател, член од 
семејство, сосед) во кој 
имате потполна доверба и 
кој ќе се грижи за кучето 
во случај да станете 
позитивни на вирусот.   
 

 Обезбедете производи за 
храна и нега на кучето за 
подолг период.   
 

 Доколку чувствувате 
симптоми и треба да 
правите тестирање, колку 
што е можно ограничете 
го контактот со кучето. 
 

 

 

 Темелно миете ги 
рацете пред и после 
секој контакт со 
кучето, со неговата 
храна и играчки.  

 Воздржете се од 
играње, галење и 
бакнување на кучето. 

 На кучето не му треба 
маска за лице за да се 
заштити од вирусот.  

 Имајте предвид дека 
секое куче изложено на 
заразено лице не треба 
да стапи во контакт со 
други луѓе.  

 

 

Следете нè и на социјалните медиуми 

 
 

http://www.babysittingmk.com/
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Заклучок 

Кучето игра значајна улога во животот на сопственикот, особено во ваква вонредна состојба кога секој 
се чувствува изолиран и сам. Голем број сопственици работат од дома, го користат периодот да 
поминат повеќе време со своите кучиња и накратко да заборават на црните статистики кои напаѓаат 
од сите страни. Ова е време кога можете да го гушнете Вашето куче, но не и Вашите драги пријатели. 
Согласно мерките треба го задржите дистанцирањето од контакт со Вашите блиски и затоа доколку 
почувствувате потреба да размените прегратка, најдобро е да го прегрнете Вашето куче.  

Уживајте во дружењето затоа што е навистина добро за Вашето здравје и 
докажано го намалува стресот кој и тоа како е зголемен во овој кризен период.  

 

Љубовта на кучето е безусловна.  

http://www.babysittingmk.com/

