Šentjur, 22.6.2021

Povabilo kinologom za udeležbo v projektu Covid psi
Komisija za šolanje pri Kinološki zvezi Slovenije je ustanovila projektno skupino za šolanje
psov za odkrivanje Covid pozitivnih oseb. V ta namen vabimo izkušene slovenske kinologe
in njihove pse, da se nam pridružijo.

Namen
Psi, izšolani za odkrivanje COVID-19 pozitivnih oseb, so potencialno uporabni na različnih
lokacijah: na letališčih, javnih prireditvah in shodih, v šolah, univerzah, bolnišnicah, itn, saj
lahko v kratkem času pregledajo večje število ljudi in s tem razbremenijo ozka grla, ki jih
lahko povzroča testiranje.
Predvsem so takšni psi uporabni sedaj, ko je prišlo do sproščanja ukrepov in se v javnem
življenju zbira večje število ljudi, ki so potencialni prenašalci virusa.

Metoda šolanja
Pse bomo šolali s pozitivno motivacijo. Odkrivali bodo telesni vonj okuženih in neokuženih
posameznikov, pri čemer bo okužba predhodno dokazana s PCR testom. Psi bodo
ovohavali vzorce spravljene v sterilnih posodah. Psi in vodniki torej ne bodo neposredno
izpostavljeni virusu, temveč bodo z vohom odkrivali fiziološko reakcijo telesa na okužbo s
Covid-19. Tako ne bodo izpostavljeni nevarnosti prenosa okužbe na vodnika ali psa.

Udeleženci projekta
V skupini bo sodelovalo 4-6 vodnikov s psi in strokovne osebe s področja šolanja psov,
medicine in veterine. Projekt je že odobril Upravni odbor KZS, podprla sta ga tudi
Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve.

Ostali pogoji
Vodnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- starost najmanj 18 let
- ne sme spadati v rizično zdravstveno skupino
Pes mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- starost največ 3 leta
- opravljen izpit B-BH ali reševalni predizpit
- biti mora socializiran, toleranten do drugih psov in ljudi ter sproščen v zaprtih prostorih

Prijave
Prijave sprejemamo do 30. 8 2021 na mail: solanje.komisija@kinoloska.si
V prijavah opišite vaše dosedanje izkušnje, vašega psa in razloge zakaj bi se nam radi
pridružili. Strokovna komisija bo prijave pregledala in pripravila ožji izbor.
Za vse informacije smo vam na voljo na GSM: 041 697 226
Sašo Cvek
Mednarodni kinološki sodnik
podpredsednik Komisije za šolanje pri KZS

