WERKPROTOCOL TRANSPORT OPVANG NOACH HALLE
Protocolnummer: DV.2016.1.
Verantwoordelijke: PD

DATUM: 9 maart 2016

Dit protocol is opgesteld door Paul Deuning. Tot een vernieuwde versie zal dit
protocol gelden. Voor vragen, aanpassingen en/of opmerkingen: mail naar
p.deuning@dierenambulacenijmegen.nl met onderwerp DV.2016.2.

CONTACTGEGEVENS:
Stichting Opvang Noach
Toon & Petra Lesterade
Aaltenseweg 21a
7025 CJ Halle
Paul Deuning:
Petra Alink:
Helen Willems:
Telefoonnummer Pendeldienst DAN:
Pendelambulance DAN:

Dierenambulance Arnhem e.o.
Larensteinselaan 32
6882 CZ Velp

06-14019384
06-46427279
06-83797332
06-43384348
DA3

PROCEDURE:
Deze procedure geldt voor de aan het eind van dit protocol aangegeven dieren.
1. Regelen van transport:
1.1
De intaker zal beoordelen of een dier naar Halle moet en indien dit het
geval is contact opnemen met Paul en in zijn afwezigheid met Petra.
1.2
Paul of Petra neemt contact op met Opvang Noach en Dierenambulance Arnhem
e.o. om het transport naar Halle te regelen.
1.3
Paul of Petra roept een pendeldienst chauffeur op
1.4
Voor de pendeldienst naar Halle zal een rooster gemaakt worden met daarop de
bereikbaarheidsdiensten van de pendeldienst chauffeurs. Deze roosterplanning
zal gedaan worden door Helen Willems. Chauffeurs van de pendeldienst zullen
zoveel mogelijk vast worden ingepland om op oproepbasis beschikbaar te zijn.
2. De dieren worden voor de pendeldienst chauffeur klaargezet:
2.1
De dierverzorgers zorgen ervoor dat de dieren voor transport naar Opvang
Noach te Halle worden gestabiliseerd en conform de ‘handleiding vervoer
inheemse wilde dieren naar opvang Noach 2014’ klaar staan
2.2
Je krijgt als chauffeur instructies van Paul of Petra:
a. Transport rechtstreeks naar Opvang Noach te Halle
b. Transport via Dierenambulance Arnhem e.o. om daar dieren van hen over
te nemen voor transport naar Opvang Noach te Halle
c. Transport naar Dierenambulance Arnhem e.o. om daar onze dieren aan
hen over te dragen voor transport naar Opvang Noach te Halle
2.3. Controleer voor vertrek of bij iedere transportbox een overdrachtformulier
met overeenkomend transportboxnummer zit
2.4
De dieren niet uit de transportboxen halen, mocht je om een bepaalde reden
toch zorgen maken over een dier, bel met Paul of Petra
2.5
Bij Opvang Noach de dieren niet uit de transportboxen halen, de dieren met
transportbox en al achterlaten. Eventueel de lege boxen die door Opvang
Noach zijn klaar gezet weer mee terug nemen.
2.6
Indien je transportopdracht is zoals vermeld in punt 2.2b en 2.2c blijft
punt 2.5 gelden.
3. Dieren die binnenkomen buiten aanwezigheid van een intaker:
3.1
Het ambulance personeel belt Paul of Petra

3.2

Het ambulance personeel zet de dieren in te intakehal in de transportbox met
een overdrachtsformulier erbij
Paul en Petra regelen het transport conform procedurepunt 1.

3.3

De eerste keer dat je een rit naar Opvang Noach hebt, zal Paul of Petra je
aanmelden bij Toon & Petra als zijnde nieuwe chauffeur, ze zullen dan ter plaatse
nog even alles met jullie doornemen.

OPROEPDIENSTEN:
Ochtend: 09.00 – 13.00 uur
Middag: 13.00 – 17.00 uur
Avond: 17.00 – 23.00 uur
Nacht: 23.00 – 09.00 uur

Tijdens deze diensten is het aannemelijk dat je één
keer per dienst een rit maakt naar Halle of Velp
tijdens de drukke zomermaanden
Alléén in nood (met spoed hulpbehoevend dier)

Oproepbaar
1. Het dagdeel dat je ingeroosterd bent stel je jezelf beschikbaar om het
vervoer van dieren naar Opvang Noach te Halle te verzorgen
2. Je bent beschikbaar vanuit thuis, maar vrij om in de omgeving van Nijmegen
je dagelijkse dingen te doen mits deze je inzetbaarheid niet belemmeren en
je binnen 30 minuten aanwezig kunt zijn op de basis.

AANLEIDING:
Sinds 15 februari 2016 heeft de DAN voor de periode van één jaar een specifieke
samenwerkingsovereenkomst met Opvang Noach te Halle. Een aantal inheemse
diersoorten zullen we voortaan doorbrengen naar Opvang Noach te Halle om bij de
DAN ruimte en tijd te creëren voor innovaties en ontwikkelingen op kennis en
facilitair gebied. Beheerders Toon en Petra zullen naast dat ze deze dieren
opvangen ons ook ondersteunen bij de innovaties en ontwikkelingen om deze dieren
volgend jaar weer op te kunnen vangen, met als doel; volgend jaar weer te voldoen
aan de eisen die het ministerie stelt voor onze ontheffing en het
dierenwelzijnsniveau te verhogen.
-

wilde konijnen & hazen
eekhoorns
roofvogels (o.a. uilen)
zwaluwen
spechten
koekoeken
weidevogels
ooievaars
jonge reigers
jonge aalscholvers
jonge zwanen
reeën en herten
wilde zwijnen
vossen
marterachtigen
bevers
vleermuizen

BIJLAGE:
-

Handleiding vervoer inheemse wilde dieren naar Opvang Noach 2014

