
VARJUPAIGA KODUKORD 

1. VARJUPAIGA TÖÖTAJATE KORRALDUSED: 
Külastaja kohustub varjupaiga territooriumil vastuvaidlematult kuuletuma varjupaiga töötajate korraldustele 
– see on eelkõige külastaja enda ja teiste külastajate ohutuse huvides. 

2. VARJUPAIK = RAHUPAIK: 
Külastaja ei käratse, ei vehi kätega, ei jookse, ega tee muid äkilisi liigutusi – varjupaik on loomade ajutine 
kodu ja neil on õigus siin rahulikule elule. 

3. KEELAVAD SILDID: 
Kui mõnel uksel on sisenemist keelav silt, siis on see seal põhjusega – ruumis võivad olla haiged või 
erivajadustega loomad. Nendesse ruumidesse ei tohi siseneda. 

4. KAASAVÕETUD TOIT JA MAIUSTUSED: 
Kui külastajal on kaasa võetud toitu või maiusi loomadele, siis tuleb seda kõigepealt näidata varjupaiga 
töötajale. Osa loomi võib olla erirežiimil ja kõik kaasatoodu ei pruugi kõigile sobida. 
Kui kaasatoodud maiusi on suuremas koguses, siis usaldatakse selle varjupaiga töötaja kätte ladustamiseks ja 
hilisemaks loomadele jagamiseks. 
VARJUPAIK EI VÕTA VASTU KEEDETUD KONTE JA MUID INIMTOIDU JÄÄTMEID – sellised aktsioonid lõpevad 
varjupaigas tavaliselt haigete loomadega. 

5. ALAEALISED JA VARJUPAIK: 
Sülelapsed ja väikelapsed – soovitame võtta võimalusel sülle, või hoida tugevasti käest kinni, et laps ei 
satuks kogemata koerte ketiterritooriumile.  Täiskasvanu on vastutav koos temaga varjupaiga territooriumil 
viibivate laste ohutuse eest. 
Alla 14-aastasted lapsed võivad varjupaika külastada ainult koos nende ohutuse eest vastutavate 
täiskasvanud isikutega. 
Alla 18-aastastel noortel peab olema kaasas vanema allkirjastatud teatis, kus vanem kinnitab, et ta on 
teadlik, kus tema laps viibib ning vanema kontaktandmed õnnetusjuhtumite puhuks. 

6. VEEREVAD RATTAD JA VARJUPAIK: 
Kuna veerevad rattad on osadele koertele suureks ärritiks, on varjupaiga territooriumil keelatud liigelda 
rulluiskudel, ruladel ja jalgratastel. Samuti tuleb jätta pääsla juurde lapsevankrid. 

7. ELEKTROONILISED SEADMED JA VARJUPAIK: 
Külastamise ajal palume mitte kasutada nutiseadmeid, kuna tähelepanu koondumine kõrvalistele 
tegevustele võib varjupaigas lõppeda õnnetusega (alates komistamisest ja kukkumisest ning lõpetades 
loomade rünnetega). 
Pildistamissoovist palume teavitada varjupaika sisenemisel külastajaid vastuvõtvat varjupaiga töötajat. 

8. ALKOHOL, NARKOOTILISED AINED JA VARJUPAIK: 
Varjupaiga töötajal on õigus keelduda varjupaiga territooriumile lubamast alkoholi-/narkootilises joobes või 
alkoholi jääknähtudega isikut, kuna enamus loomi reageerib tugevate võõraroomidega ning ebakindlalt ja 
ebatavaliselt käituvate inimeste suhtes ärritunult ja/või agressiivselt. 
Vastavate tunnustega kodanikele loomi ei väljastata: ei tagastamiseks ega adopteerimiseks. 

9. JUHTUDA VÕIVAD ÕNNETUSED: 
Varjupaiga külastajat on käesolevaga informeeritud sellest, et varjupaiga elanikud võivad olla stressis ja/või  
häiritud psüühikaga ning seetõttu ettearvamatud  -  varjupaiga töötaja loata on keelatud minna koera keti 
territooriumile, avada puure ja aedikuid ning panna kätt kassi vm väikelooma puuri. 
Varjupaik ei vastuta kodukorra eiramisest tulenevate õnnetuste tagajärgede , nagu vigastused ja 
materiaalsed kahjud (lõhutud/määritud riided, esemed) eest. 

Kodukorraga tutvumist ja sellest arusaamist kinnitatakse oma nime ja allkirjaga külastajate registreerimise 
raamatus. 


