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Dünya çapında yaklaşık 1 milyar sokak kedisi ve 600 milyondan fazla sokak köpeği vardır ve özellikle
onları evde görmeye alışık olan birçok misafir sokak hayvanlarının refahı konusunda endişelidir. Başıboş
hayvanlarda, topluluğunuzda zararlı olarak kabul edilebilir, bu da bazen hayvan istismarı örneklerine
veya nüfuslarını kontrol etmek için insanlık dışı yöntemlerin kullanılmasına yol açabilir.
Tesislerinde veya yakınında sokak kedileri ve köpekleri olan Travelife üyesi otellerin, onların refahlarını
arttıracak ve sayılarını insani yollarla kontrol etmeye yardımcı olacak, insancıl bir sokak hayvanı yönetim
programı uygulamaya teşvik ediyoruz. Bu kılavuz, başlamanıza yardımcı olacak bilgi ve fikirler sağlamak
üzere tasarlanmıştır, ancak hayvanlarla ilgili yeni herhangi bir prosedürü uygulamadan önce, her zaman
topluluğunuzdaki saygın hayvan refahı kuruluşlarına ve/veya veteriner hekimlere danışmanızı
öneririz.
Refah ve kontrol
− Sokak hayvanları, tesisinizden aldıkları yiyecekler olmadığında açlık çekiyorlarsa, mutfak ve
restoranlarınızdan uzakta tek bir besleme alanı oluşturmaya çalışın. Ardından küçük bir ekibe
hayvanları her gün aynı saatte besleme sorumluluğunu verin.
− Misafirlerden sokak hayvanlarının tesise gelmelerini önlemek için beslememelerini talep edin, ancak
misafirlerin hayvanların başka bir yerde düzgün bir şekilde beslendiklerini bilmelerini sağlayın.
− Daha fazla başıboş hayvanın doğmasını önleyecek insancıl kısırlaştırma programları konusunda yerel
bir hükümet girişimi, veteriner veya hayvan refahı yardım kuruluşu ile çalışma (veya destekleme)
fırsatlarını araştırın.
− Kısırlaştırıldıktan sonra, onları büyük ölçüde bir arada tutmanıza yardımcı olacak, uyumaları ve
yemek yemeleri için alternatif güvenli bir yer yaratabilir misiniz?
− Hayvanları tesisinizden güvenli bir şekilde çıkartacak ve onları iyi bakılacakları muteber bir barınağa
götürecek yerel bir hayvan refahı kuruluşu olup olmadığını öğrenin.
Misafir ve personelin dikkatini çekmek
− Misafirlerin ve personelin başıboş hayvanlarla nasıl etkileşime geçeceği konusunda, onları
beslemeye ilişkin kurallarda dahil olmak üzere bir politika oluşturun. Bu politikayı misafir ve
personellerinize iletin.
− Personel eğitim programınıza sokak hayvanları politikanız hakkında eğitim ekleyin ve bunun
tesisinizde çalışan yeni personel veya taşeronlarınızla görüşüldüğünden emin olun.
− Tesisinizdeki insanlara, sokak hayvanlarına nasıl davranmaları gerektiğini ve onların refahı için ne
yaptığınızı hatırlatmak için işaretler kullanın.
− Misafirlerin, yerel hayvan refahı hayır kurumlarını destekleyen bağışlar yapmasının bir yolunu bulun.
− Başıboş kedi ve köpekler ile ilgili sorunları, hayvan sever misafirleriniz ve çalışanlarınızın ödüllendirici
bulabileceği bir şeye dönüştürmenin yollarını arayın. Örneğin, personel bir sahiplendirme
programını teşvik etmek için yerel bir hayvan refahı organizasyonu ile çalışabilir veya yerel bir
barınakta gönüllü olmak için yılda birkaç gün işten izin alabilir
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