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Tilsynsrapport for Adalens Kattely

Adalsvej 288, Laurderg, 8870 Langi

Modtagelse og Butik:

Protokol:

Foder og vand:

Vmrelser:

Modtagelsen er lavet om i forhold til sidste ir. Til hojre for vindfanget

er der lavet to nye vmrelser. Disse vrerelser er kun ment til
midlertidige ophold og skal fungere som varelser for katte hvis ejere

er forsinkede. PA den m6de sikres at rengoringen stadig er helt

optimal. selvom alle vrerelser evt. er booket i travle perioder. De to

nye vrerelser er med vilje lavet uden lobegird da de kun skal bruges

kortvarigt.

Omridet med de to nye vrerelser kan lukkes af op mod vindfanget si
vindfanget fungerer stadig som sluse sA ingen katte kan Lobe ud nflr
yderdoren 6bnes.

Alle katte bookes ind via hjemmeside, her inforer ejer oplysninger om

kattene. Blandt andet oplyses kattenes vaccinationsstatus. Det at

kattene allerede ved booking skal oplyse vaccinationsstatus, hindrer at

katte der ikke er vaccineret efter gaidende anbefalinger bliver booket"

Alle katte har u:trler deres ophnlC en !'':rtt-*., trl rJeres p:rsonlige papirel,

hver kurv er nummereret efter kattens veerelse under opholdet.

Kattene fodres med eget foder eller foder fra Royal Canin, herudover

sorger Helle for kogt fisk og ttd fra Hills til katte der ikke spiser

optimalt. For at sorge for optimalt foder og vandoptag er mad og vand

skile placeret vak fi'a hinanden og kattetoiletter er ogsfl placeret vrek

fra mad og vand. I vanne perioder er der til hvert vrerelse en balje

med vand og bolde i lobegirden for at oge vandoptaget.

Alle varelser er rumlige, lyse og rene. Der er flere hylder og et hus i
hojden, som noget nyt i 6r er der lavet en stor hylde til kattetoilettet

si det er 1oftet op fia gulvet. Der er kradse / klatremsbler i alle

verelser bide hylder, kradsemsbler og hynder er valgt med rengoring

for oje, si alt kan vaskes og desinficeres efter hver kat.

Alle varelser har egne lobegflrd. Ved indkvartering af flere katte

sarnmen vaiges de stsrste vrerelser og der er ogs6 mulighed for at sl&

to vrerelser sammen si der bliver endnu mere plads.

Dsren pi endevaggen af pensionen er blevet udstyret med en

indvending netdor. Med den nye netdor oges

luftgennemstromningen i pensionen, vi har haft et helt utroligt varmt

forflr, sfl det er en rigtig fin forbedring netop i Ar.
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Alle lobegirde er indrettet med hylder til at ligge p6. Et nyt tiltag i dr
er at der er lavet trahuse pi overste hylde i de tre forreste lobegirde.
det giver kattene mulighed for at sove ude, hvis de skulle have lyst til
det.

Rengoring: Der rengores grundigt efter hver kat, der anvendes Anistel og
ViaconS. Alle flader vaskes af. Alle hynder vaskes ved 60 grader og
kradse / klatre msbler sprayes med desinfektionsmiddel. Alle
kattetoiletter ordnes dagligt. Der er meget rent overalt og helt lugtfrit.

Isolationsvrerelser: Der er to isolationsvrerelseq de er i en anden bygning. Vegge og
gulve er hvide, glatte og vaskbare. Alle samlinger mellem vaegge og
gulve osv. er fugede s6 der kan rengores og desinficeres optimalt. Der
findes overkrekssko, handsker, dragter og hf,ndsprit klar til brug.

Sygdomsproblemer og vaccinationspolitik: Vaccinationspolitikken findes som bilag, alle katte der
kommer i pensionen skal vaccineres irligt. Der har i fbriret vreret
enkelte katte med forbigiende manglende appetit og opkast, alle
kattene er undersogt af dyrlege. der har ikke vreret nogen systematik i
episoderne og der er ingen tegn pfl at det kan skylles nogen form for
smitte kattene imellem eller fra miljoet. Der er sat eksffa fokus pi
optimalt vandoptag, fodring, rengoring og sA lavt stress niveau som
overhovedet muligt.

Adalens kattely er i det hele taget en pension, hvor der gor.es alt for at passe kattene optimalt.
Pasningen og hindtering lever op til aller hojeste standart. Ud over forstehjelp og stresshflndtering
er Helle Christensen nu ogs& efteruddannet i ailfardsbiologi med fokus pfl kat. Kattenes
temperament og adfard trnkes ind i indretning af hver verelse og hindtering af hver enkelt kat,
uanset om den kommer alene eller der er flere der folges ad.

Pensionen er et venligt og roligt sted at vaere, der er rent og prent overalt.

Med venlig


