
Ensisijaisesti äkillisiä hoitotoimia vaatiessa hoitola ottaa yhteyttä eläinlääkäriin (Evidensia Rauma) tai asiakkaan oma eläinlääkäri:

Lemmikin mukana tulevat omat tavarat/ Own things with pet:

Saako antaa makupaloja?

Luonne, sosiaalisuus, käskysanat, suhtautuminen muihin eläimiin/ihmisiin?/Temper, sociality, what thinks about other pets/humans?

Kutsumanimi/nimet//Name: 

Terveydentila: (Eläinlääkärin ohjeet, lääkitys, allergiat ym. muuta huomioitavaa?)/Healt condition:

Lemmikin tapakaavake

Ruokinta: (oma/hoitolan ruoka, kerrat, antotapa, määrä ym./ Feeding habits:

Kyllä              Ei

Ulkoilu: (Miten kulkee taluttimessa? Vetääkö, jahtaako, pelkääkö jotakin?)/Habits outside, during walks?
Kissat: Saako olla ulkotarhassa?/ Cats: Are allowed to be outside cage?

Saako leikkiä valvotusti toisten lemmikkien kanssa?/Can play with other pets?
Saako olla vapaana ulkotarhassa?/Can be outside inside cage?
Saako olla vapaana pihalla/metsässä?/ Can be freely outside in yard/forest? Kyllä/Yes
(Vapaana oleminen aina omistajan vastuulla/ Always owner´s responsibility if pet is allowed to be outside without the leash)

Kyllä/Yes Ei/No
Kyllä/Yes

Ei/No

Muuta huomioitavaa?/Something else to pay attention to?

Saako käyttää opetustarkoituksessa?

Ei saa käyttää Saa käyttää, missä:

Kynsienleikkuu..........Korvienhoito..........Turkin hoito..........Yleiskunnon arviointi..........Koiran oppimiseen liittyvät harjoitukset..........

Lemmikin kuvia saa käyttää hoitolan Sosiaalisessa mediassa ja markkinoinnissa Kyllä Ei
Pet´s pictures can be used in social media and marketing   Yes No

Kastroitu/steriloitu?/spay 

Sukupuoli/Gender

Rotu/rodut/breed(s): Syntymäaika / ajat/ Birthday(s): 

Can pet eat treats Yes No

Ei/No

Kissat:      Avo- vai      koppivessa?      Hiekka vai      pelletti? Cats:      Open or      closed toilet?      Sand or      pellet?

Kyllä/Yes

Uros/Male

Ei/No

Narttu/Female

Onko lemmikillä oma Instagram- tai Facebooktili? Does your pet have own social media account? .......................................................
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