ОБЛАШТОВУЄМО ОФІС
ВАШ ОСОБИСТИЙ ЧЕКЛІСТ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ КОМПАНІЯ
“СТАНЦІЇ З ВОДОЮ” У МІСЦЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
*розмістіть у коридорах, конференц залах та інших загальних площах миски,
які можна буде наповнювати водою

“ДУШ ДЛЯ ЛАП”
*продумайте, де у офісі працівник зможе вмивати собаці лапи під час негоди на вулиці,
це можна зробити у туалеті (існують невеликі піддони, які можна використати для
таких потреб) або ж банально забезпечне офіс вологими серветками для лап
(так-так, для лап існують спеціальні, звичайні вологі серветки як для людей не
підійдуть)

АПТЕЧКА ДЛЯ СОБАКИ
*ось тут ви знайдете перелік необхідних медикаментів, які потрібно мати у офісі про
всяк випадок. Ми рекомендуємо завести для таких медикаментів окрему сумку, аби
вони не змішувались з препаратами для людей

ЗАПАСНИЙ ОШИЙНИК ТА ПОВІДЕЦЬ (А КРАЩЕ ДВА :) )
*повірте у житті кожного власника собаки настає момент, коли повідець ламається
або рветься. Класно, коли офіс дбає про це і завжди має запасний комплект

ЗАПАСНІ ПАКЕТИКИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗА СОБАКОЮ
*річ, по яку працівники найчастіше звертатимуться на рецепцію

ІГРАШКИ
*їх ніколи не буває замало, добре якщо вони будуть
у місцях загального користування теж

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРАЦІВНИК БІЛЯ СВОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ
2 МИСКИ У КАБІНЕТ ДЛЯ СВОГО УЛЮБЛЕНЦЯ:
ОДНА ДЛЯ ВОДИ, ОДНА ДЛЯ КОРМУ
МІСЦЕ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ: СПЕЦІАЛЬНЕ ЛІЖЕЧКО, КИЛИМОК ЧИ ПЛЕД
*по перше, так собака почуватиметься комфортно та знатиме, що у офісі у нього є
своє облаштоване місце

ІГРАШКИ У ДОСТАТНІЙ КІЛЬКОСТІ
*якщо ваш улюбленець дуже грайливий, забезпечте його достатньою кількістю
іграшок, аби він мав чим гратись та що гризти

ЗАПАСНІ ПАКЕТИКИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗА СОБАКОЮ
*обов’язково принесіть та залиште у офісі запасний рулон пакетиків для прибирання

ЛАСОЩІ ТА КОРМ ДЛЯ СОБАК
*не дозволяйте колегам та самі не давайте у офісі собаці їжу зі столу, інакше це увійде
у звичку, тоді собака буде просити їжу у всіх ваших співробітників. Краще мати
у кабінеті ласощі, якими ви або вашу колеги зможете почастувати улюбленця

ЗАПАСНИЙ ОШИЙНИК ТА ПОВІДЕЦЬ
*офіс не найкраще місце, де вас може спіткати проблема
з поламаним чи порваним повідцем. Краще мати
у офісі ще один комплект прозапас

