
SUNS IR ĢIMENES LOCEKLIS, 
kuru mīlam un par kuru 
rūpējamies.

SUNS VĒLAS BŪT BARA VADONIS,  
īpaši saskarsmē ar  
mazu bērnu.

SUNS IR TIKAI DZĪVNIEKS – 
VIŅŠ VAR PĀRPRAST TEVI  
UN TAVU RĪCĪBU!

JA ĢIMENEI, KURĀ AUG BĒRNS, IR SUNS,
ieteicams apmeklēt kinologu un apgūt suņa  
audzināšanas un apmācību pamata prasmes!

Koduma (saskrāpējuma) vietu rūpīgi  
noskalo ar lielu tekoša ūdens  
daudzumu un ziepēm (10 min), lai  
mehāniski attīrītu brūci no siekalām.

Nekavējoties  
vērsies pie ārsta,  
kurš noteiks  
tālāko rīcību.

DROŠĪBA SASKARSMĒ AR SUNI

KĀ RĪKOTIES, JA BĒRNS IR CIETIS NO SUŅA UZBRUKUMA?

Ja bērns ir nopietni cietis, 
zvani Neatliekamās  
medicīniskās palīdzības  
dienestam 113.

SEKAS SUŅA UZBRUKUMA  
GADĪJUMĀ:

Stāsts:
Reksis ir divgadīgās Annas 
un viņas ģimenes mīlulis – 
vienmēr draudzīgs, labprāt 
spēlējas un nekad nerūc. 

Tādēļ jo īpaši liels bija vecāku 
pārsteigums, kad Reksis, 
Annai atrodoties līdzās 

ēšanas laikā, iekoda meitenei 
sejā un plaukstā. Slimnīcā  
Anna nekavējoties saņēma 

nepieciešamo palīdzību, tomēr 
gūtās rētas, kas palikušas no 
dziļajām brūcēm, Annas sejā 

būs redzamas visu mūžu.

 

60 %
VECUMĀ LĪDZ 9 GADIEM

NO SUŅU KODUMIEM CIETUŠI 

148 bērni
VECUMĀ LĪDZ 18 GADIEM

2016. GADĀ:

Katru 3. 
BĒRNU IR SAKODIS PAŠU SUNS

Traumētu nervu  
gadījumā –

traumētās ķermeņa  
daļas paralīze un kustību  
traucējumi un limfostāze  

(īpaši, ja pārkosti kauli).

Traumēta bērna  
drošības sajūta,
paniskas bailes  
no jebkura suņa  
mūža garumā.

Šoka rezultātā 
bērns var sākt  
raustīt valodu.

Paliekošas rētas

Trakumsērgas risks –  
inficēta dzīvnieka uzbrukuma  

rezultātā.

NETUVOJIES sunim, ja suns ēd, grauž 
savu rotaļlietu, guļ, ir noguris vai slims

NEĢĒRB suni kā lelli un NELIEC suni 
kastēs vai citos priekšmetos

NEŅEM sunim nost koku vai  
bumbu, kuru viņš tur mutē

Izturies pret suni jauki un laipni, 
respektē suņa ķermeni un telpu ap to

Bērnu rotaļu laikā, kas saistītas ar fiziskām 
aktivitātēm, suni labāk izolēt

Ej ar suni pastaigās Rotaļājies ar suni,  
māci viņam trikus

NERAUSTI, NEBAKSTI,  
NEKAITINI suni

NETUVOJIES sunim, ja viņš  
rūc un kāpjas atpakaļ

JA TEV MĀJĀS IR SUNS:

KĀ PAREIZI IZTURĒTIES PRET SUNI

NELIEC seju tuvu suņa purnam

NEKAITINI suniPret suni izturies neitrāli  
un piesardzīgi

NEAIZTIEC, NEGLAUDI suniApstājies, kamēr suns paiet garām 
vai turpini ierasto ceļu

SASTOPOTIES AR SVEŠU SUNI:

NESKATIES sunim acīs NEKLIEDZ, NEVICINI ROKAS, NESPER –  
tas vēl vairāk sakaitinās suni

Pakāpies uz kaut kā augstāka,  
piemēram, uz automašīnas

Piespiedies ar muguru pie sētas un sastingsti!  
Ja Tev ir soma – novieto to vēdera priekšā

SUŅA UZBRUKUMA GADĪJUMĀ:

Ja suns uzbrūk braucot ar velosipēdu,  
izmanto to kā aizsargbarjeru  

starp sevi un suni

Nogulies zemē, pievelc sev klāt kājas  
un ar rokām apsedz galvu – tā sunim  

būs grūtāk iekost

NECENTIES aizbēgt, suns skrien  
ātrāk par tevi


