
Διακοπές:Και τώρα,ποιος θα προσέχει την Ψιψίνα;

Το καλοκαίρι έφτασε και το αιώνιο ερώτημα “τι θα κάνουμε με τη γάτα” ζητά απάντηση από όλους 
τους...γατογονείς.Πολλές γάτες δεν αγαπούν τις μετακινήσεις,αρκετά ξενοδοχεία δε δέχονται 
κατοικίδια,και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες καταλαβαίνουν ότι η γάτα δένεται με 
το χώρο της και προτιμούν να μην την παίρνουν μαζί τους στις διακοπές και της αλλάξουν τη 
ρουτίνα. Ποιος θα φροντίζει όμως τη γάτα μας όσο λείπουμε;

Πανσιόν για γάτες

Όπως και για τα σκυλάκια,υπάρχουν επαγγελματίες που διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένες πανσιόν 
για γάτες.Η λύση της πανσιόν δεν είναι ιδανική για όλες τις γάτες φυσικά. Γάτες που δε 
συμβιώνουν αρμονικά με άλλους ανθρώπους,ή έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας που μπορεί να 
επιδεινωθεί με το στρες, δε μπορούν να μείνουν σε έναν τέτοιο χώρο. Από την άλλη αν το ζώο σας 
είναι κοινωνικό ίσως μια πανσιόν αποτελεί λύση στο πρόβλημά σας. Είναι σημαντικό να έχετε 
επισκεφθεί το χώρο πριν αφήσετε εκεί τη γάτα σας,ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλής και ότι 
η γάτα σας θα έχει μια ευχάριστη και άνετη διαμονή. Φροντίστε να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες 
με την ανάλογη άδεια,να τους ενημερώσετε για τυχόν ιδιαιτερότητες της γάτας σας,και να 
καλύψετε όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση κάποιου επείγοντος περιστατικού.

Γατο...sitter!

Οι γάτες είναι πιο ανεξάρτητες από τους σκύλους και συνήθως προτιμούν τη μοναξιά και την 
οικειότητα του σπιτιού τους. Ίσως λοιπόν η λύση στο πρόβλημά σας είναι κάποιες περιοδικές 
επισκέψεις στο σπίτι,από κάποιο συγγενικό,φιλικό πρόσωπο, ή επαγγελματία. Το άτομο που θα 
φροντίζει τη γάτα σας όσο λείπετε θα πρέπει να είναι εμπιστοσύνης,εφόσον θα έχει κλειδιά από το 
σπίτι σας,και κατά προτίμηση να γνωρίζει τη γάτα σας πριν μείνει μόνο του μαζί της. Μπορεί να 
έρχεται μια φορά την ημέρα ή και περισσότερες αν χρειάζεται,ώστε να γεμίζει τα δοχεία 
φαγητού,να φρεσκάρει το νερό της,ειδικά το καλοκαίρι,και να καθαρίζει τακτικά την αμμολεκάνη. 
Καλό θα ήταν να περνά και κάποιο χρόνο με το ζώο,παίζοντας μαζί του,βουρτσίζοντάς το,ή 
κάνοντας κάτι που απολαμβάνει να κάνει με τον ιδιοκτήτη του. Αν δε μπορεί να αναλάβει το ρόλο 
του...cat-sitter κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο, απευθυνθείτε σε κάποιον από τους γείτονές σας,ή 
κάποιο επαγγελματία. Φροντίστε να αφήσετε σε εμφανές σημείο τα τηλέφωνα επικοινωνίας 
σας,όπως και το τηλέφωνο του κτηνιάτρου σας,για παν ενδεχόμενο.

Καλές διακοπές!
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