Hãy Sẵn Sàng Đối Phó Với Trường
Hợp Khẩn Cấp Hằng Ngày
Bạn không thể trở về nhà với vật nuôi của bạn:

 Hãy nhờ một người hàng xóm, bạn bè hoặc
thân nhân đáng tin cậy và đưa cho họ chìa
khóa. Hãy biết chắc chắn rằng người được nhờ
giúp chăm sóc này thoải mái và quen thuộc với
những vật nuôi của bạn (và ngược lại).

 Hãy bảo đảm rằng người được nhờ giúp chăm
sóc biết lịch trình ăn uống và dùng thuốc, nơi ở
và thói quen của vật nuôi của bạn.

 Nếu bạn xử dụng dịch vụ coi sóc vật nuôi, hãy
tìm hiểu trước xem họ sẽ có thể giúp đỡ trong
trường hợp khẩn cấp hay không.
Khi bị cúp điện:
Nếu bạn buộc phải rời khỏi nhà vì bị mất điện, hãy
mang vật nuôi theo mình đến một khách sạn thân
thiện với thú vật nuôi. Nếu đang là mùa hè, thậm chí
chỉ cần một hay hai giờ trong cái nóng oi bức có thể
là điều nguy hiểm. Nếu bạn ở trong nhà khi mất điện
vào mùa hè, hãy hỏi thăm cơ quan quản lý trường
hợp khẩn cấp địa phương để tìm các trung tâm làm
mát trong khu vực thân thiện với vật nuôi.
Nếu đang là mùa đông, đừng ỷ lại vào bộ lông dài
của vật nuôi; việc để lại chúng trong một căn nhà
không có sưởi không phải là điều an toàn.
Khi có những đợt nóng:

 Hãy chú ý đến độ ẩm
 Giới hạn vận động vào những ngày nóng
 Đừng ỷ lại vào cái quạt
 Cho nhiều bóng mát và nước
 Làm mát vật nuôi từ trong ra ngoài
 Theo dõi dấu hiệu của đột quỵ vì nóng

Những Nguồn Hỗ Trợ Cho Thú Nuôi

Quận Cam

Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ
1 (800) Red Cross
1(800) 733-2767
www.redcross.org

Cơ Quan Y Tế

Quận Cam

Hội Nhân Đạo Hoa Kỳ
(866) 720-2676
www.humanesociety.org
ASPCA
(212) 876-7700
www.aspca.org
Ready
(800) 621-3362
www.ready.gov

Các Nguồn Trợ Giúp
OC Links
855) OC-Links hoặc (855) 625-4657
Số TDD: (714) 834-2332
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng to 6:00 chiều

Cesar’s Way
www.cesarsway.com

Đội Ngũ Thẩm Định Trung Ương
(Thẩm Định Tâm Lý Trong Lúc Khủng Hoảng)
(866) 830-6011
7 ngày trong tuần, 24/24

Hội Người Yêu Mèo
(330) 680-4070
www.cfainc.org

Phòng Ngừa Tự Sát 24/24
(877) 7 CRISIS hoặc (877) 727-4747
www.suicidepreventionlifeline.org/

Trung Tâm Phòng Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật

NAMI WarmLine
Hỗ trợ ngoài lúc khủng hoảng
(877) 910 WARM hoặc (877) 910-9276
www.namioc.org
Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 3:00 chiều
Thứ Bảy - Thứ Bảy 10:00 sáng to 3:00 chiều

(800) 232-4636
www.cdc.gov

Đường Dây Thông Tin Của Quận Cam
Dial 211
www.211oc.org
Hãy tìm trang mạng: “Pet Disaster Preparedness”

Tham Khảo
www.cdc.gov
www.humanesociety.org
www.petdisasterplan.com
www.preparednessmama.com
www.redcross.org

Quận Cam
Cơ Quan Y Tế
Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần
Chương Trình Trợ Giúp Trong Thảm Hoạ

Chuẩn Bị Cho Vật Nuôi Trong
Trường Hợp Thảm Hoạ Xảy Ra

Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần
Chương Trình Trợ Giúp Trong Thảm Hoạ

405 W. 5th Street. Suite 550
Santa Ana, CA 92701
http://ochealthinfo.com/bhs

405 W. 5th Street. Suite 550
Santa Ana, CA 92701
http://ochealthinfo.com/bhs

Quận Cam
Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần
SỨ VỤ
Giúp cho Quận Cam trở nên một nơi an toàn, lành
mạnh, và đầy ý nghĩa để sống, làm việc và vui chơi
cho hiện tại và thế hệ mai sau bằng những dịch vụ
công cộng địa phương hữu ích và phù hợp với chi
phí.

Nếu xảy ra thảm họa thiên nhiên, điều gì sẽ
xảy ra với thú cưng của bạn? Hãy sẵn sàng!
Hãy thành lập một kế hoạch và chuẩn bị một
bộ trang bị lúc thảm họa xảy ra cho thú vật
nuôi.
Bỏ tên vật nuôi ra khỏi kế hoạch sơ tán có thể
dẫn đến việc vật nuôi, người chủ và những
người cứu hộ sẽ gặp nguy hiểm. Ngay cả khi
bạn cố gắng tạo ra một nơi an toàn cho chúng,
vật nuôi bị bỏ lại trong thảm họa có thể sẽ bị
thương, thất lạc hoặc tồi tệ hơn thế. Là một
người chủ, trách nhiệm của bạn là tìm hiểu
những trại tạm trú cho thú vật và nguồn hỗ trợ
có sẵn trong khu vực sẽ tiếp nhận vật nuôi và
hãy liệt kê cả vật nuôi trong kế hoạch cho lúc
thảm họa xảy ra của bạn để giữ cho chúng
được an toàn trong trường hợp khẩn cấp.
Bạn đã liệt kê vật nuôi trong kế hoạch cho lúc
thảm họa xảy ra chưa? Đừng chờ đợi cho đến
khi quá muộn. Hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay
bằng cách lập ra một kế hoạch và chuẩn bị một
bộ trang bị cho lúc thảm họa xảy ra.
Bằng việc làm này, bạn đang bảo vệ sức khỏe
không chỉ cho riêng thú cưng của bạn, mà cho
cả bản thân, gia đình và những người khác
trong cộng đồng của bạn.

Biết Được Điều Cần Làm Khi Thảm Hoạ
Xảy Ra
Thông thường, các cảnh báo được ban hành
trong giờ, thậm chí vài ngày trước đó. Khi có
những dấu hiệu đầu tiên về thảm họa, hãy hành
động để bảo vệ vật nuôi của bạn.
 Hãy gọi trước để thu xếp chỗ ở khẩn cấp cho
bạn và vật nuôi
 Hãy bảo đảm rằng tất cả vật nuôi đều có đeo
vòng cổ kỹ lưỡng, với căn cước cập nhật mới
nhất
 Kiểm tra xem nguồn vật liệu cung cấp cho thú
cưng của bạn lúc thảm họa xảy ra đã sẵn sàng
vào thời điểm thông báo hay chưa
 Mang vật nuôi vào bên trong nhà để bạn sẽ
không phải tìm kiếm khi cần phải rời nhà một
cách nhanh chóng

Thiết Lập Một Bộ Trang Bị Cấp Cứu Cho
Vật Nuôi
Giữ các thứ trong một nơi dễ lấy và lưu trữ
chúng trong các thùng chứa chắc chắn để có
thể dễ dàng mang đi. Bộ trang bị nên bao gồm:
 Dây xích, dây cương và/hoặc cũi vận chuyển để
vận chuyển vật nuôi một cách an toàn và đảm
bảo rằng chúng không thể xổng mất

 Thực phẩm, nước uống, tô, cát/chậu vệ sinh cho
mèo và một dụng cụ khui hộp

 Thuốc men và bản sao hồ sơ y tế được lưu trữ
trong một thùng chứa không thấm nước

 Một bộ dụng cụ sơ cứu y tế
 Hình ảnh hiện tại của bạn với thú cưng trong
trường hợp chúng bị lạc. Nhiều vật nuôi trông
giống nhau, do đó việc làm này sẽ giúp tránh sự
nhầm lẫn.

 Thông tin về lịch trình cho ăn, tình trạng sức
khoẻ, các vấn đề về hành vi, tên và số điện thoại
của bác sĩ thú y trong trường hợp bạn phải gửi

thú cưng đễn chỗ nuôi tạm thời

Tôi Có thể Làm Gì Nữa Trong Việc
Chuẩn Bị?
 Lập kế hoạch để mang vật nuôi đi cùng với
bạn trong một cuộc sơ tán. Nếu một nơi không
an toàn để bạn ở lại, thì cũng không an toàn
cho chúng.
 Hãy nắm được khách sạn nào trên đường sơ
tán sẽ chấp nhận bạn và vật nuôi trong trường
hợp khẩn cấp. Gọi đặt chỗ trước nếu bạn biết
rằng có thể cần phải sơ tán. Hỏi xem nguyên
tắc cấm vật nuôi có thể được miễn trong
trường hợp khẩn cấp hay không.
 Hầu hết các nhà tạm trú của Hội Hồng Thập
Tự không thể chấp nhận vật nuôi vì các lo ngại
về sức khỏe và sự an toàn và điều tế nhị khác.
Những thú vật phục vụ hỗ trợ người khuyết tật
được cho phép trong nhà tạm trú của Hội
Hồng Thập Tự.
 Biết được ai trong số bạn bè, người thân, nhà
trông giữ, trại tạm trú cho thú vật hoặc bác sĩ
thú y nào có thể chăm sóc cho vật nuôi của
bạn trong trường hợp khẩn cấp. Chuẩn bị một
danh sách có số điện thoại.
 Mặc dù những con vật nuôi của bạn có thể
thoải mái khi ở chung với nhau, hãy chuẩn
trường hợp chúng phải ở riêng nhà.
 Hãy cho vật nuôi cùng tham trong các cuộc
diễn tập sơ tán để chúng trở nên quen thuộc
với việc chui vào cũi vận chuyển và bình tĩnh
khi được mang đi.
 Hãy chắc chắn rằng vật nuôi được tiêm chủng
đầy đủ và tất cả chó và mèo được đeo vòng cổ
cài kỹ lưỡng, căn cước được cập nhật mới
nhất. Nhiều nơi trại tạm trú cho thú vật đòi hỏi
bằng chứng hồ sơ chủng ngừa còn trong thời
hạn để giảm thiểu sự lây lan của bệnh tật.
 Hãy xem xét việc nhờ bác sĩ thú y đặt
“microchip” vào thú cưng của bạn.

Sau Khi Thảm Hoạ Xảy Ra
 Hành vi của vật nuôi có thể thay đổi đáng kể sau
một thảm họa, chúng có thể trở nên hung dữ
hoặc phòng thủ, do đó hãy quan sát sự lành
mạnh của chúng và bảo vệ chúng khỏi trở nên
nguy hiểm cho sự an toàn của người và động vật
khác.

 Hãy trông chừng vật nuôi của bạn chặt chẽ và
giữ chúng dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn vì
hàng rào và cổng có thể đã bị hư hại.

 Vật nuôi có thể bị mất phương hướng, đặc biệt là
nếu thảm họa ảnh hưởng đến những chỗ đánh
dấu để chúng tìm ra đường nhà.

 Hãy chú ý những dấu vết hiểm nghèo tìm thấy ở
mũi, chân và/hoặc móng, đặc biệt là các mảnh
vỡ, hóa chất, phân bón và các chất khác có thể
có vẻ không nguy hiểm cho con người.

 Tham khảo ý kiến bác sĩ thú y của bạn nếu vấn
đề về hành vi còn kéo dài.

Trong Trường Hợp Sơ Tán
Một yếu tố quan trọng của kế hoạch chuẩn bị trong
lúc khẩn cấp cho vật nuôi của bạn là việc xác định
làm thế nào để di chuyển con vật nuôi một cách an
toàn ra khỏi nơi nguy hiểm đến một nơi trú ẩn khẩn
cấp.
Chim─dùng lồng của chúng nếu thể, nếu không,
hãy sử dụng một cái lồng nhỏ hơn.
Mèo─dùng cũi vận chuyển.
Chó─dùng cũi vận chuyển hoặc một dây xích.
Cá─dùng lọ hoặc bể của chúnh nếu đủ nhỏ để di
chuyển. Hãy nhớ đậy nắp bên trên.
Thú nhỏ (chuột Hamster, Gerbils, hoặc Chuột
Nhắt)─dùng lồng của chúng, hoặc một hộp xách tay
nhỏ hơn.
Thỏ─dùng lồng vận chuyển.
Bò sát─dùng lồng của chúng hoặc lồng vận chuyển
nhỏ hơn.
Rùa—dùng bể của chúng hoặc một hộp đựng nhỏ
hơn.

