Dierenhotel Pocahondas blijft open voor de opvang van huisdieren:
Dit zegt het RIVM over de verzorging van honden/huisdieren en het Corona virus:
Het RIVM adviseert nu ook zieke huisdiereigenaren om hun dier onder te brengen in een dierenpension.
Zie hier en onderstaande:

Ik ben COVID-19-patiënt en word opgenomen in het ziekenhuis.
Wat moet ik doen met mijn huisdier?
Je kunt je huisdier door anderen laten verzorgen. Het is voldoende als zij de normale
hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren in acht nemen, zoals regelmatig handen
wassen en niet laten likken. Als het niet mogelijk is dat anderen voor je huisdier zorgen, breng
je huisdier dan onder in een dierenpension of zorg voor opvang elders.

Tijdens de Corona crisis blijft het Dierenhotel open om de aanwezige huisdieren te verzorgen. We
hanteren onze reguliere openingstijden en onze teams zijn op beide locaties (Abbenes en Amsterdam)
geïnstrueerd hoe de huisdieren in deze situatie te ontvangen en te verzorgen. Juist nu, nu u onze hulp
wellicht hard nodig hebt!!
Inmiddels is bekend dat het Corona virus niet kan worden overgedragen via het huisdier. Daarom maken
wij u er graag op attent, dat als u niet zelf in de gelegenheid bent om voor uw huisdier te zorgen, de
hond, kat, het konijn, cavia of alle andere huisdieren en/of reptielen door ons verzorgd kunnen worden.
Wat als u, of iemand die u kent, wordt geconfronteerd met een mogelijke besmetting en u daarom thuis
in quarantaine bent; of …. als er mogelijk ook voor Nederland een Totale Lock down wordt ingesteld, en
men daarom de hond niet meer kan uitlaten of nog erger, bij ernstige ziekte de zorg voor de huisdieren
te zwaar is?
De medewerkers van Dierenhotel Pocahondas hebben vergunning om uw huisdier te komen ophalen en
zullen hem of haar met alle liefde en aandacht verzorgen, tot het huisdier weer naar huis kan.
Natuurlijk is uw huisdier ook van harte welkom bij welke andere reden dan ook. Op dat moment gelden
er geen specifieke voorzorgmaatregelen en wordt het dier “gewoon” ontvangen als u altijd gewend
bent.
Om onze medewerkers te beschermen vragen wij u dringend apart te vermelden dat wij het huisdier
mogen komen halen of wordt gebracht ivm een quarantaine situatie. Wij nemen in die situatie de
volgende voorzorgmaatregelen:
De hond of ander huisdier wordt afgegeven door zo mogelijk niet besmette personen en bij het
aannemen van de hond draagt ons personeel handschoenen, maar hebben geen contact met degene
die de hond afgeeft/brengt. Zij zullen een afstand van 1,5 meter behouden, dus u overhandigt de hond
via de lijn.
We hebben zipzakken waar de eigenaar/persoon die het dier afgeeft, de persoonlijke bezittingen
indoet, (bij het zelf brengen: de lijn en halsband), het paspoort en overige zaken. Kleedjes, kussens etc.

worden niet aangenomen.
Die krijgen zij uiteraard van ons, evenals speeltjes en koekjes etc.
De hond wordt bij binnenkomst direct gewassen met Pyoderm shampoo. Daarna kan de hond in
normale huisvesting, ook met eventueel een maatje.
Denkt u aan de vaccinaties: als het dier niet voldoende is gevaccineerd, dan zal onze dierenarts de
vaccinaties in orde maken, maar dan geldt ook een aantal dagen quarantaine huisvesting. Aan de
quarantaine huisvesting zijn wel extra kosten verbonden.
Wij verwijzen voor de tarieven van o.a. de specifieke handelingen naar onze website:
www.dierenhotelpocahondas.nl.
Uiteraard doen wij er alles aan om ook onze klanten en relaties veilig en gezond te houden. Onze
collega’s volgen daarom de hygiëneregels zoals die zijn opgesteld door het RIVM. Zo blijven zij
bijvoorbeeld thuis bij verkoudheidsklachten en schudden zij geen handen met klanten en relaties. Alle
andere adviezen zoals veel handenwassen, hoesten en niezen in de elleboog en dagelijks desinfectie van
alle met de hand aan te raken voorwerpen worden strikt opgevolgd.
We doen ons uiterste best om besmettingen van collega’s, klanten en relaties te voorkomen.
Reserveren is mogelijk via de website: www.dierenhotelpocahondas.nl of telefonisch: Abbenes: 0252 –
544182/06 – 4710 6485 en Amsterdam: 020 – 6184180/06 – 3369 1864

