Överenskommelser med din djurpassare

Vi rekommenderar att du går igenom denna checklista med din djurpassare. På så sätt kan både familj, husdjur
och djurpassare få en bra start inför djurpassningen.

Husdjuret:


Vilka ansvarsområden och uppgifter har djurpassaren när hen passar ert husdjur?



Finns det några särskilda regler eller riktlinjer som djurpassaren bör ha när den umgås med husdjuret?



Har ditt husdjur vissa egenskaper som kan vara bra att veta om?



När och hur ofta ska djuret få mat?



Har djuret en särskild kost?



Vilken typ av uppfostran ska tillämpas av djurpassaren?



Har djuret besvär, allergier eller sjukdomar?



Vad tycker ditt husdjur om att göra?

Djurpassaren:


Hur många arbetstimmar och vilka tider gäller djurpassningen?



Vilka arbetsuppgifter innebär djurpassningen? Leka, ge mat, rastning, veterinärbesök, pälsvård och skötsel etc.



Ska ni ha kontakt på telefon emellanåt under djurpassningen?



Får djurpassaren ta med sig husdjuret utanför hemmet utöver vid rastning?



Får djurpassaren lyssna på musik, titta på TV eller orata i telefon under djurpassningen?



Är det tillåtet att röka under djurpassningen?



Får djurpassaren använda er telefon?



Får djurpassaren tillgång till mat och dryck hos er?
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Omgivning och miljö:


Vilka rum/utrymmen i hemmet får husdjuret vara i?



Vart får husdjuret tas med?



Var kan husdjuret vistas ensamt i huset?



Var finns saker som foder, matskålar, koppel, munkorg, godis för belöning och medicin?



Var kan man hitta borse, rengöringsmedel och soptunna?



Är det tillåtet att röka under djurpassningen?



Hur fungerar den viktigaste hushållsutrustningen?
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