Styczeń 2013
Zakres obowiązków OPIEKUNA stajni i zwierząt.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dobrą kondycję zdrowotną i psychiczną
zwierząt w stajni i na pastwiskach.
Dbałość o prawidłowe użytkowanie zwierząt.
Zgłaszanie właścicielowi stajni przypadków złego traktowania zwierząt podczas pracy.
Praca w stajni zaczyna się o godzinie 8:00 i trwa ( z przerwami) do momentu zamknięcia
zwierząt na wieczorny posiłek.
Obowiązki:
1. Regularne karmienie wszystkich zwierząt wg indywidualnych zapotrzebowań (w
przypadku koni - moczone siano i owies dla wszystkich koni z COPD)
Konie:
- rano: pojenie, owies, siano wyłożone na pastwisko, pojenie i utrzymywanie dobrego
stanu technicznego i czystości poideł terenowych;
- wieczorem: pojenie i siano a następnie owies;
- podawanie do paszy leków i suplementów diety według zgłoszonych zapotrzebowań
wszystkich właścicieli zwierząt;
- codzienne wyprowadzanie i wprowadzanie zwierząt na pastwisko w sposób
zapewniający bezpieczeństwo zwierzętom;
- pojenie koni 3-4 razy dziennie (w zależności od pogody) w przypadku braku poideł
automatycznych – na pastwiskach i w stajni (za pomocą wiader lub innych
pojemników).
Inne zwierzęta (świnka Lecia, króliki Pasztetowa, Leon i Gapek) - według
indywidualnych potrzeb;
- kozy Angela i Przekręt – razem z końmi.
- koty karmione i pojone 1 raz dziennie (wieczorem)
2. Pasza i ściółka
- rozładowywanie, magazynowanie i właściwe zabezpieczanie paszy i ściółki;
- przygotowanie paszy (moczenie owsa, moczenie siana, polewanie słomy u koni z
COPD);
- pomoc w zbieraniu siana i słomy z udostępnionych dla koni gruntów.
- Usuwanie rozsypanej ściółki z miejsc do tego nieprzeznaczonych jak okolice stajni i
okolice miejsc jej przechowywania oraz miejsca jej przypadkowego składowania.
3. Niezwłoczne przekazywanie informacji o stanie zwierząt właścicielowi stajni i właścicielom
zwierząt.
4. Asystowanie i pomoc przy niezbędnych zabiegach weterynaryjnych i kowalskich.
5. Kontrola stanu paszy i przekazywanie informacji na ten temat właścicielowi stajni,
zamawianie paszy u dostawców.
6. Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach paszowych – przebieranie owoców,
zamiatanie i usuwanie śmieci, rozsypanego ziarna, przypadkowych obiektów.
7. Utrzymywanie czystości w stajni
- całkowita wymiana ściółki minimum 2 razy w tygodniu we wszystkich stajniach

-

zamiatanie stajni (pod nieobecność koni) codziennie do południa po rozłożeniu paszy
na wieczór
sprawdzanie sprawności i czystości poideł i żłobów
mycie poideł i żłobów (1 raz na tydzień)
mycie boksów końskich (krat, bramek, drzwi), zdejmowanie pajęczyn- 1 raz na
miesiąc
smarowanie boksów preparatami przeciwowadowymi
odstawianie sprzętów d sprzątania stajni na wyznaczone miejsce.

8. Utrzymywanie czystości wokół stajni
- usuwanie nieczystości z padoków
- w suche dni podlewanie padoków do pracy
- zbieranie śmieci wokół stajni i wymiana worków na śmieci w koszach
- koszenie trawników
- zwijanie węży ogrodowych na ścianie stani w celu zapobieżenia ich niszczeniu.
9. Porządkowanie stajni i dbałość o jej sprawność techniczną, przybijanie oderwanych
desek, wymiana żarówek, konserwacja drzwi – tak aby się otwierały, włączanie i wyłączanie
grzałek rurz wodą w zależności od pogody, usywanie elementów przypadkowych i
niebezpiecznych w stajniach.
10. Dbałość o sprzęty stajni: narzędzia, traktor (quad) i jego wyposażenie – osłanianie przed
deszczem, usuwanie błota, drobne prace naprawcze.
11 . Kontrola stanu pastwisk i ogrodzeń – kamienie, druty, doły – wyrównywanie oraz
usuwanie niebezpiecznych obiektów, naprawianie pastucha – według potrzeb, kontrola
pastucha minimum 1 raz w tygodniu.
12. Przestawianie pastwisk, grodzenie pastuchem elektrycznym, sprawdzanie stanu
pastucha i ogrodzeń, naprawianie ogrodzeń.
13. Utrzymywanie i egzekwowanie czystości w pomieszczeniach mieszkania opiekuna stajni,
zachowanie czystości w pomieszczeniach wspólnych stajni (siodlarnia) w przypadku
korzystania z nich przez opiekuna.
14. Odśnieżanie.
15. Prace pomocnicze przy organizacji stajni.
16. Dbanie o miłą i przyjazną atmosferę w stajni.
17. Udostępnianie pomieszczeń wspólnych klientom stajni.
18. Pomoc w organizowanych imprezach – ogniska (pomoc przy zbieraniu chrustu na
ognisko), kuligi, przejażdżki, zajęcia jeździeckie, zajęcia hipoterapii
19. Zakładanie terenów zielonych i dbałość o ich dobry stan – koszenie i konserwacja
trawników.
20. Wykonywanie bieżących poleceń właściciela stajni dotyczących zajęć
porządkowych, pomocniczych i opieki nad wszystkimi zwierzętami.

