شرح خدمات واگذاری مسوولیت اجرایی پناهگاه حیات
یکی از مشکالت مهم بهداشتی و اجتماعی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور وجود سگهای ولگرد
است .اگرچه این موجودات هزاران سال پیش اهلی گشته و نقش مهمی در زندگی بشر دارند ،به علت بسیاری
از بیماریهای مشترک با انسان ،سلب آسایش عمومی در شهرها ،آلودگی پارکها و تفرجگاهها و حمله و
گزش به انسان ،امروزه در هیچ نقطه ای حضور آزاد سگهای بدون صاحب در خیابانها امر پذیرفته شده ای
نیست و الزم است در زمینه کنترل این جانداران اقدامات اساسی صورت پذیرد.
از آن جا که به استناد بند  51ماده  11قانون شهرداری جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی
و جمع اوری حیوانات بالصاحب و مریض بر عهده شهرداریها قرار دارد و همچنین بر اساس دستورالعمل
کنترل جمعیت سگهای ولگرد مصوب سال  5831قانون شهرداریها و دهیاریها ،سازمان مدیریت پسماند
شهرداری اراک نسبت به جمع آوری ،احداث پناهگاه ،نگهداری ،عقیمسازی و واگذاری سگهای بالصاحب
اقدام نموده است و در حال حاضر درنظر دارد نسبت به واگذاری مسئولیت اجرایی پناهگاه حیات به بخش
خصوصی بر طبق دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان (مصوب  )5831در چها فاز
اقدام نماید.

 )1فاز اول – غربالگری و عقیم سازی
 غربالگیری سگهای مفید از غیر مفید بر اساس دستورالعمل زیر نظر دامپزشک مورد تایید.
 عقیمسازی سگها مفید (نر و ماده) براساس دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان
با روشهای مورد تائید اداره کل دامپزشکی استان مرکزی.
 مراقبت و سرکشی به سگهای عقیم شده پس از انجام عمل عقیمسازی تا پایان دور نقاهت حیوان.
 تهیه ست جراحی ،داروهای بیهوشی و  ....به منظور عقیم سازی .
 تعیین زمان جراحی و عقیم سازی براساس برنامه اعالمی مجری و پس از تائید سازمان.
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 اعالم دامپزشک ،دستیار و  ...به صورت کتبی که پزشک جراح میبایست مورد تائید اداره کل دامپزشکی
استان مرکزی بوده و همچنین دارای رزومه مثبته در خصوص عقیم سازی سگها باشد.
 شناسایی سگهای باردار به منظور نگهداری تا زمان زایمان حیوان در پناهگاه.
 اعالم گزارش انجام فعالیت ها به صورت هفتگی و ماهیانه ،پس تائید اداره کل دامپزشکی به سازمان.
 مسئولیت نظارت بر کلیه موارد درمانی از جمله واکسیناسیون ،نوع جراحی ،صدور مجوزهای الزم و ...
بر عهده اداره کل دامپزشکی بوده و مجری می بایست طبق نظر آن سازمان فعالیت نماید به این ترتیب
که الزم است قبل از اقدام به انجام موارد مذکور نسبت به مکاتبه کتبی با سازمان دامپزشکی و ارسال
یک نسخه رونوشت به آن سازمان اقدام نماید .همچنین هرگونه پاسخگویی به مراجع مربوطه در این
زمینه نیز بر عهده مجری بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 )2مرگ باترحم حیوانات غیر مفید
 مرگ با ترحم حیوانات غیرمفید ،بیمار ،آلوده و یا حیوانات پیر بر اساس دستورالعمل کنترل جمعیت
حیوانات ناقل بیماری به انسان.
 تهیه داروهای تزریقی جهت اتالف.
 اتالف از طریق تزریق دارو و در دو مرحله طبق دستور العمل ابالغی بصورت مرگ با ترحم صورت پذیرد.
 قرار دادن الشه حیوانات در کاور مخصوص و دفن بهداشتی و آهک پاشی با نظارت کامل مرکز بهداشت
شهرستان ارا ک و در ترانشه مخصوص اعالمی از سوی سازمان مدیریت پسماند مطابق با دستورالعمل
کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان.

 )3واگذاری و رهاسازی
 واگذاری سگهای مفید پس از انجام اقدامات اولیه و طی روند اداری از طریق سازمان.
 مجری مستقیما حق واگذاری هیچ قالدهای را بدون هماهنگی سازمان به افراد حقیقی و حقوقی ندارد.
 مجری به هیچ عنوان محق نخواهد بود بدون هماهنگی کارفرما نسبت به خروج سگهای جمعآوری
شده از پناهگاه اقدام و یا در قبال آن هزینهای از متقاضیان دریافت نماید ،انجام این عمل تخلف بوده و
پاسخگویی آن بر عهده مجری میباشد.
 متاضیان میبایست پس از طی مراحل اداری در سازمان ،پس از تکمیل فرم مسئولیتپذیری با دردست
داشتن شناسنامه صادر شده نسبت به دریافت جاندار اقدام نماید.
 برنامه زمانی حضور جاندار در پناهگاه از زمان ورود حیوان تا واکسیناسیون ،عقیم سازی و  ....حداکثر
 51روز بوده و پس از آن ،حیوان می بایستی رهاسازی و یا واگذار گردد.
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 جمعآوری کلیه حیوانات موجود در محوطه پناهگاه و سایت دفن نیز بر عهده مجری بوده و خروج
جانداران از پناهگاه تنها با هماهنگی سازمان صورت میپذیرد و مجری حق هیچگونه رهاسازی در محل
سایت و یا خارج از آن را نخواهد داشت.

 )4غذارسانی و نظافت و تردد
 مسئولیت غذارسانی حیوانات موجود درپناهگاه بر عهده مجری بوده و سازمان در این خصوص هیچگونه
مسئولیتی نخواهد داشت.
 نظافت محوطه پناهگاه و شست و شوی محوطه ،دفن بهداشتی الشهها و خروج پسماندها و  ..میبایست
از طریق نیروی خدماتی مجری به صورت روزانه صورت پذیرد.
 نگهداری از تاسسیات و امکانات موجود به نحو احسن بر عهده مجری بوده و در صورت بروز خسارت
میبایست طبق نظر کارشناس نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
 حذف یا اضافه نمودن هرگونه تاسیسات و ابنیه نسبت به وضعیت موجود میبایست پس از اعالم ریافت
تائیدهای الزم از سازمان و برآورد هزینه ونحوه تامین بودجه اجرای آن در صورت صالحدید صورت
پذیرد.
 پاکسازی و ضد عفونی نمودن محوطه جراحی پس از عمل جراحی بر عهده مجری میباشد.
 مجری میبایست کلیه اصول بهداشتی و ایمنی را طبق معیار و فاکتورهای موجود در قوانین ،بخشنامه ها
و دستورالعملهای جاریه کشور رعایت نماید.
 ورود و خروج کلیه افراد در ایام مورد تایید و با نظارت کامل سازمان صورت میپذیرد ،همچنین امکان
بازدید حداکثر سه نفر از حامیان پس از تایید سازمان در ایام تعیین شده به مدت  1ساعت تنها در امور
مورد نظر سازمان را از جمله غذارسانی و  ...خواهند داشت.
 فعالیت مجری در پناهگاه تنها در ساعت اداری میسرخواهد بود و در ساعت غیرداری امکان تردد وجود
نخواهد داشت.
 تردد افراد غیر مسئول ،اطفال و نوجوانان در پناهگاه ممنوع میباشد.
 هرگونه تصویر برداری از محوطه ،عمل جراحی و  ...ممنوع میباشد.
 بازید هفتگی و یاماهانه تنها در صورت تائید مرکز بهداشت شهرستان اراک مجاز بوده و در غیر
اینصورت ممنوع میباشد.
 کلیه نیروها ملزم به رعایت شئونات اسالمی در زمان فعالیت در پناهگاه حیات میباشد در غیر این
صورت سازمان از ورود افراد متخلف به پناهگاه ممانعت به عمل میآورد.
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