Problem psich odchodów - zagrożenia

Psie odchody to nie tylko rażący i nieestetyczny element miejskiego krajobrazu, ale bardzo
poważny problem epidemiologiczny, bowiem w odchodach psów występuje wiele
drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych u
ludzi.
Stwierdzono, że w psich odchodach występują drobnoustroje wywołujące odzwierzęce
choroby, takie jak toksokaroza czy bąblowiec (tasiemiec) oraz szereg bakteryjnych
czynników chorobotwórczych m.in. Campylobacter, Salmonella i Yersinia. Na choroby te
narażone są przede wszystkim dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach.
Toksokarozę wywołuje glista psia lub kocia. Część cyklu rozwojowego pasożytów odbywa
się w glebie. Jajo glisty przybiera postać inwazyjną dopiero po trzech tygodniach. Istotne jest
uprzątnięcie zwierzęcych odchodów możliwie jak najszybciej. Kontakt z tą grupą pasożytów
może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla organizmu ludzkiego. Zachowanie
podstawowych zasad higieny (dbanie o czystość rąk po kontakcie ze zwierzętami, unikanie
lizania po twarzy przez zwierzęta, unikanie przytulania twarzy do sierści zwierząt, mycie
owoców i warzyw, unikanie piaskownic i trawników zanieczyszczonych psimi lub kocimi
odchodami, regularne odrobaczanie psów i kotów), a także dbałość o należyty stan sanitarny
środowiska (m.in. usuwanie odchodów po psach), są podstawowymi i skutecznymi
elementami w zapobieganiu zakażeniom tymi drobnoustrojami.
Kto odpowiedzialny jest za sprzątanie tego rodzaju zanieczyszczeń?
Na terenie Inowrocławia obowiązuje Uchwała Nr XXX/416/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Inowrocław (§ 28). Określono w nim, że za sprzątanie psich odchodów
odpowiedzialne są osoby je utrzymujące.

Osoby utrzymujące psy obowiązane są do niezwłocznego
usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w obiektach
oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a
w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych.
Z obowiązku sprzątania psich odchodów zwolnione są jedynie osoby niewidome
korzystające z psów - przewodników. Nie wolno osobom utrzymującym zwierzęta
wprowadzać psów i innych zwierząt domowych na teren placów, gier, piaskownic dla dzieci,
plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych. Nieprzestrzeganie postanowień
Regulaminu jest zagrożone karą przewidzianą Kodeksem Wykroczeń zagrożone grzywną w
postaci mandatu karnego.

