Utazás kisállattal
Hasznos javaslatok

Mielőtt elindulna
Tegye fel magának a kérdést, hogy a kutya valóban élvezni fogja az utazást? Néhány állat
sokkal inkább előnyben részesíti a megszokott környezetét. Az ilyen „otthonülő”, valószínűleg
utazásgyűlölő kedvenc teljesen tönkre tudja tenni a közös utazást. Az ilyen állatot bölcsebb
dolog egy barát, vagy rokonok gondjaira bízni, de megoldásként szóba jöhet egy gondozó
felfogadása is. Ha ez nem lehetséges, akkor keressünk egy tiszta, szakszerű panziót kutyánk
számára.

Tervezze meg az utat
Ha úgy dönt, hogy magával viszi kedvencét, akkor az ő útját éppen olyan
gondosan elő kell készíteni, mint a sajátját. Attól függően, hogy repülővel, busszal,
vonaton, vagy hajón kíván utazni, érdeklődjön, hogy milyen járművekre engednek
fel állatokat, kell-e előre helyet foglalni a számukra. A szállást illetően nem minden
hotel, motel, vagy kemping fogad társállatokat, ilyen esetben érdeklődjünk, hogy
rendelkeznek-e kennellel. Ha barátoknál, vagy rokonoknál szállunk meg, előtte
érdeklődjünk vendéglátóinknál arról, hogy kedvencünket is szívesen fogadják-e.

Utazás repülővel
• Időben vegye fel a kapcsolatot azzal a légitársasággal, amellyel utazni kíván, minden
légitársaságnak saját szabályzata van a társállatok utaztatására, jó, ha tájékozódik,
hogy milyen feltételei vannak a helyfoglalásnak.
• Gondoskodjon a légitársaság előírásainak megfelelő szállítóeszközről, szállító ketrecről.
• Válasszon átszállás nélküli direkt járatot, vagy ennek hiányában olyat, amelynél a
csatlakozási idő a lehető legrövidebb.
• Ha a szállítódoboz mérete akkora, hogy befér az előttünk lévő ülés alá, valószínű,
hogy a légitársaság hozzájárul ahhoz, hogy a velünk utazó állatot felvigyük a
fedélzetre. Ha az állat csak a csomagtérben szállítható, akkor legyünk idejekorán a
repülőtéren és tegyük be a szállító ketrecbe. Megérkezéskor pedig az legyen az első,
hogy magunkhoz vesszük kedvencünket.
• Gondoljon arra, hogy a csomagtérben gondoskodnak a nyomáskiegyenlítésről,
de a hőmérséklet nem szabályozott, nagyon hideg és nagyon meleg is lehet
a repülés ideje alatt.

Bárhova is utazik
• Gondoskodjon arról, hogy kedvence MINDIG viselje a nyakörvre erősített
azonosítóját és az oltási bilétáját. A legbiztosabb módszer az állat
megjelölésére a mikrochip, segítségével nagyobb az esélye annak, hogy az
elveszett kedvencek megkerüljenek.
• Vigye magával az állat kedvenc ételét, játékait, edényét, egy hűtőtáska hideg
vizet és a pórázát.
• Hosszú út előtt vigye el az állatot egy felülvizsgálatra az állatorvoshoz, és
ellenőrizze, hogy minden oltása rendben van-e.
• Ha az állatot ketrecben szállítja, akkor indulás előtt győződjön meg arról,
hogy a ketrec megfelelő méretű, az állat fel tud-e benne állni, meg tud-e
benne fordulni, van-e elég hely benne az etető-itató edényeknek, kellően
szilárd-e, ép-e az alja, nem folyhat-e ki belőle folyadék, jól szellőzik-e és jól
zárható-e.
• Ha külföldre készül, tájékozódjon a beutazási feltételekről a célország
nagykövetségénél, vagy konzulátusánál, mert a társállatokra vonatkozó
előírások országonként változhatnak.

Utazás busszal, villamossal
vagy hajóval
• Nem minden buszjáratra engednek fel állatot, kérjen utazás előtt tájékoztatást.
• Vannak olyan vasúti társaságok, amelyek állatot csak poggyászként,
ketrecben szállítanak, ilyen pl. az Amtrak.
• Néhány luxus tengerjárón szívesen látják a társállatokat is, ezt az utazás
szervezésekor tisztázni kell az utazási irodával

Utazás autóval
• Ha a kedvence nincs autós utazáshoz szokva, akkor előtte nem árt néhány rövid útra
magunkkal vinni. Kutya esetében az autóba behelyezett utazódoboz használata mindenki
számára kényelmesebb és biztonságosabb.
• SOHA ne engedjük meg, hogy az állat a nyitott ablakon keresztül kitegye a fejét a kocsiból.
Menet közben előfordulhat, hogy a léghuzattal sodródó kisebb tárgyak sérülést okoznak az
állatnak, piszok kerül a szemébe, vagy egyszerűen csak megfázik a hideg levegőtől.
• Ha hosszú útra megy, álljon meg kétóránként rövidebb-hosszabb szünetekre, iktasson be egy
kis testmozgást, lássa el az állatot.
• A napi főétkezést a nap végére időzítse. Az utazás ideje alatt a legkényelmesebb a száraz
eledel, de ha az állat a konzerv táplálékot részesíti előnyben, akkor azt vigyünk magunkkal az
útra. Hűtés hiányában a maradékot ne őrizzük meg.
• Kutyát hosszú időre magára hagyni a parkoló kocsiban nem ajánlatos. Ha nincs más
megoldás, akkor jól zárjuk le a kocsi ajtaját és nyissunk akkora rést az ablakokon, amelyeken
az utastér még kellően átszellőzik ügyelve arra, hogy az állat ne tudjon megszökni, vagy
a feje ne szorulhasson be. Mindig gondoljon arra, hogy nyári napokon egy álló autóban a
hőmérséklet percek alatt elérheti azt a kritikus szintet, ami az állat számára már a hőguta
veszélyét jelenti.
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