Att tänka på som volontär
31 Januari 2018

Inför helgen, kolla gärna med personalen om vilka katter det finns och var de sitter så att
ingen katt missas samt få veta om det är något speciellt.
Hämta nyckeln i nyckelskåpet med kod.
Nyckeln till gästtoan finns att kvittera ut, men nyckel med larm finns i skåpet.

Kom ihåg att larma av det första ni gör innan ni går in på själva djurhemmet.
Håll brickan över dosan, ta bort den och vänta på att det lyser grönt.
Skulle larmet gå så försök först att stänga av genom att göra om så den gröna lampan lyser
och ring Djurhemsansvarige. DRA INTE BRICKAN FRAM OCH TILLBAKA ÖVER LARMET.
Håll och ta bort och vänta på grön lampa

Börja ALLTID med att läsa Helgbrevet på skrivbordet.
för att få en översyn över läget som gäller i helgen.
Ge inte mer mat än som står på matlistan, för katternas bästa.
Mjukmat serveras både morgon och kväll. Max ½ påse.
½ dl. Torrfoder serveras morgon och kväll.
Om annat gäller skrivs det i helgbrevet.
Om det finns kattungar i Lillstugan och Luthmansstugan börjar ni ALLTID där, sen tas
djurhemmet och till sist karantän.
Det för att minimera smittspridning, för kattungar är känsligare än vuxna katter.
Vissa tillfällen kan personalen informera om en annan turordning som ska följas.
Det kan sitta katter i karantän även på Gul.
Dräktiga honor, kattmammor med ungar ska ha obegränsat med torrfoder och mjukmat
enligt helgbrev.
Golv i rum och hallar våttorkas varje dag, med en mopp till varje rum och hall.

Börja alltid med att spruta desidos på er när ni kommer till en ny avdelning, detta för
att minska risken med att ni tar med er smitta in.
Vi vill inte få in smitta och inte heller föra eventuell smitta ut från djurhemmet.
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I karantän är det viktigt att följa de regler som finns.
Att använda ombyteskläder och skor, var sida för sig.
Att skjuta igen dörren till hallen när ni är inne på Röd eller Blå, ifall någon katt är snabb och
försöker smita.
Att använda hinkarna, var sida för sig.
Att använda en mopp till varje bur när det ska städas.
Att korridorerna alltid sopas och moppas på Morgonpasset.
Att katterna ska vara kvar i sin bur.
Att använda respektive spade och borste som finns vid varje bur.
ALDRIG samma spade till två burar och dra ut lådan ur buren vid mockning.
Att ni desidosar er mellan varje bur för att inte en eventuell smitta ska spridas.
Att ingen under 15 år får vistas på karantän.
Att ingen under 18 år får arbeta som volontär på karantän.
Att inga katter får vara ute i korridoren på natten även om det inte är karantän. Larmet går
på då.
Att använda plastförkläden om dessa hänger vid varje bur.
Förbered så mycket som möjligt med matskålar mat och vatten innan ni går in på de olika
avdelningarna.
En del tycker det är lättast att gå in i varje bur med mat, vatten, spade och bajspåse för att ta
en bur åt gången. Används sophinken måste lådan dras ut i gången.
Ni gör som ni tycker fungerar bäst för er, bara reglerna följs.
Helgbrev finns på respektive avdelning för att slippa springa så mycket.
Avsluta med att spruta er med desidos innan ni lämnar karantän.
Det blir inga fläckar på kläderna.

I karantänens dagböcker är det viktigt att skriva upp om katterna gått i lådan, ätit
maten, har rinniga ögon eller kommer fram och är keliga.
Det är för att personalen ska veta och kan medicinera om de är sjuka.
Det är en RÖD för röd avdelning och en
BLÅ för den blå avdelning.

De andra Dagböckerna finns var:
Djurhemmet: på skrivbordet
Gul: i skåpet
Lillstugan: i skåpet i hallen.
Luthmansstugan: I skåpet i respektive rum.
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Maten finns var:
På Djurhemmet finns mjukmat i kylskåpet, om inte får ni öppna en ny som finns till höger
om kylskåpet. Börja med att ställa glasburken i varmvatten.
Torrfodret finns på hyllan ovanför diskbänken.
Glöm inte att sätta på locket till torrfodret, nattkatten äter för mycket då.
I Lillstugan finns mjukmaten och torrfodret i hallen.
I Luthmansstugan finns mjukmat och torrfoder i hallen till båda rummen. Läs på
burken/burkarna.
På karantän finns mjukmaten i diskhon eller i skåpet under stora hon.
Den kan även stå på respektive vagn.
Torrfodret finns på respektive vagn.
Mosa gärna t.ex. Pussibitarna lite, våra vänner katterna äter bättre då.
Det är synd att behöva kasta maten.
Burkmat är en kylvara när den öppnats och överbliven ska fyllas över i glasburk som sen
förvaras i kylskåpet.
Detsamma gäller portionspåsarna.
Öppnad påse oavsett om det är i småstugorna eller inne på djurhemmet ska förvaras i
kylskåpet.
Den får inte stå kvar i rumsvärmen.
Överbliven mat på karantän förvaras i glasburk som sätts ner i kallt vatten i diskhon.

Personalen förbereder inför helgerna genom att fylla på sandhinkarna, torrfodret och
mjukmaten.
Skulle det saknas sand i någon hink finns det i förrådet på djurhemmet eller i förrådet i
Lillstugan.
Maten finns i förrådet på djurhemmet.
Det kan hända saker som gör att personalen missar att fylla på, snälla ni ha överseende med
det och hämta det som saknas.

Vi källsorterar våra sopor, så plast, förpackningar och metall finns i höger låda utanför
karantän.

Kasta inte svarta eller rosa bajspåsar direkt i tunnan, de måste först samlas i
en stor vit .
Gröna tunnorna är märkta, den ena för färgade soppåsar den andra för vita och svarta
sopsäckar. Det gäller att hålla koll på vilken tunna man slängeri.

Var noga med på djurhemmet att använda rätt diskbänksdel till vad den ska
användas till.
Delen med diskställ får enbart användas till matskålar, bricka, bestick, burkar och muggar.
Disktrasan, diskborste och svamp får inte användas på den andra delen.
Den bortre delen utan diskställ är till för spadar och moppar samt skurvatten, inget annat.
Den disktrasan, diskborsten och svampen får bara användas på den delen.
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Morgonpasset innebär att alla matskålar och vattenskålar byts mot rena.
Skålar och bricka diskas.
Mat och rent vatten fylls på.
Lådorna mockas och det sopas eller dammsugs i burarana.
Sopning i burarna görs med de små borstarna som finns i korgen vid respektive bur eller den
stora som står i förrådet.
Golv behöver inte städas på helgerna om det inte ser ut att behövas.
Om det behövs använd då såpa och mopparna som finns till varje avdelning.
Använd mopp hängs i den vänstra lådan utanför karantän.
Sätt på radion och låt taklampan vara tänd, för att de skygga katterna ska vänja sig med
människoröster.
Ta ut soppåsarna för att förhindra lukt.

På Kvällspasset byts vatten och mat fylls på.
De använda skålarna diskas.
Lådorna mockas och det städas vid behov.
Stäng av radion och släck taklampan.
Ta ut soppåsarna för att förhindra lukt.

Skriv i Dagboken att ni varit där och om allt verkar OK, om ni upptäcker något som borde
uppmärksammas, som att de är lösa i magen eller skadade.

Småstugornas disk och spadar diskas på gul.
Där finns även märkta korgar som hör till stugorna.
Ställ tillbaka korgarna på Gul innan ni går.
Är det karantän i någon av stugorna, finns den korgen inne på karantän.
Där diskas det då och korgen ska tillbaka dit.
Sopa golven i stugorna och moppa vid behov. Alltid om det är kattungar/morgonpasset.
Tänk på att kattungar behöver ha Väldigt rent i sina rum.

Lämna katthemmet som du vill att det ska se ut när du kommer dit.
Lämna inget till den som kommer efter dig, som diskning av skålar och spadar.

Kela och gosa gärna med katterna, för de flesta behöver massor av kärlek.
De skygga katterna som inte visar intresse för sällskap ska inte trängas på, utan låt dem vara
så får dagpersonalen jobba med dem i stället.
Ibland om ni har tid, kan ni sätta er ner och vänta och se om de skygga katterna ändå törs
närma sig.
Har ni mer tid över så borsta gärna de långhåriga katterna och torka ögonen på de som
behöver hjälp med det.
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Inne på djurhemmet kan ibland vissa katter vara ute ur burarna tillsammans med andra.
Vilka katter som går ihop står i helgbrevet.
Försök att släppa ut alla katter en stund var.
Det kan vara lämpligt den stund man gör ordning buren.
Ibland är det svårt att få in katten i buren igen och då kan ni locka med en leksak eller lite
mat.
Är det något akut med katterna på djurhemmet som ni inte kan
lösa. Kontakta representant för Djurhemsgruppen 070-825 40 19.

Innan ni går hem kolla att fönstren är stängda och dörrarna låsta.
Sist ska larmet på och det är bara att hålla brickan över dosan och en röd lampa tänds.
Då har ni ca. 2 minut på er att stänga och låsa dörren.

Hoppas att ni trivs och känner att ni gör en fin insats för katterna.
Tänk också på att vi är många olika personer som hjälper till med skötseln och att vi har olika
sätt att göra det på.
Så ibland får vi nog ha lite överseende att det inte är gjort på just det sätt en själv tycker är
det ultimata.
Om ni skulle känna er ovälkomna eller tycker att någon person varit otrevlig mot er, så vänd
er till personalen eller Djurhemsansvarig så vi kan reda ut det.
Vår målsättning är att alla ska känna sig välkomna och att alla ska trivas.

Utan er volontärer skulle inte Katthemmet
fungera på helgerna.
Tack för att ni finns.
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