County of Orange

کانتی اورنج
ِ

کانتی اورنج
ِ

Health Care Agency

سازمان مراقبت ھای بھداشتی

منابع
او سی لينکس
(855)OC-Links or (855) 625-4657

آمادگی برای حيوانات خانگی
ھنگام بروز حوادث فاجعه برانگيز

شماره (714) 834-2332 TDD
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/

دوشنبه تا جمعه از  ٨صبح تا  ۶بعدازظھر
تيم مرکزی ارزيابی
ارزيابی اضطراری روانپزشکی
(866) 830-6011
خدمات  ٢۴ساعته  ٧روز ھفته
خدمات  ٢۴ساعته جلوگيری از خودکشی
(877) 7 CRISIS or (877) 727-4747
www.suicidepreventionlifeline.org/

Behavioral Health Services
خدمات بھداشت رفتاری
Disaster Response
کمک رسانی اضطراری
نشانی:
405 W. 5th Street, Suite 550
Santa Ana, CA 92701

تارنمای:

http://ochealthinfo.com/bh

خط گرم ” نامی “ NAMI WarmLine
خدمات پشتيبانی در شرايط غير اضطراری
(877) 910 WARM or (877) 910-9276

www.namioc.org
دوشنبه تا جمعه از  ٩صبح تا  ٣صبح روز بعد
شنبه و يکشنبه از  ١٠صبح تا  ٣صبح روز بعد

کانتی اورنج
سازمان مراقبت ھای بھداشتی
خدمات بھداشت رفتاری
کمک رسانی اضطراری
Orange County
Health Care Agency
Behavioral Health Services
Disaster Responseite 550
405 W. 5th Street, Suite 550
Santa Ana, CA 92701

برای فوريت ھای ھمه روزه آماده باشيد

منابعی برای حيوانات خانگی شما
سازمان صليب سرخ آمريکا
The American Red Cross
1 (800) Red Cross
1(800) 733-2767
www.redcross.org
انجمن ھيومين )انسانی( امريکا
The Humane Society of the United States
(866) 720-2676
www.humanesociety.org
انجمن حمايت از حيوانات
ASPCA
(212) 876-7700
www.aspca.org
Ready
(800) 621-3362
www.ready.gov
Cesar’s Way
www.cesarsway.com
The Cat Fanciers’ Association
(330) 680-4070
www.cfainc.org
مرکز کنترل و پيشگيری از بيماری ھا
Centers for Disease Control and Prevention
(800) 232-4636
www.cdc.gov
تلفن اطالعات اورنج کانتی
Orange County Information Line
Dial 211
www.211oc.org
در جستجوی اينترنت کلمات کليدی زير را بکار بريد:
”Search the web: “Pet Disaster Preparedness

تارنماھای مآخذ
www.cdc.gov
www.humanesociety.org
www.petdisasterplan.com
www.preparednessmama.com
www.redcross.org

برای رسيدگی به حيوان خانگی نميتوانيد به منزلتان برويد:


ھمسايه ،دوست يا عضوی از خانواده که مورد اعتمادتان
است را پيدا کنيد و کليد خانه تان را به او بدھيد .مطمئن باشيد
که اين فرد کمکی با حيوان خانگی شما آشنا و راحت است
)ھمينطور حيوان خانگی با او(.



اطمينان حاصل کنيد که فرد کمکی برنامۀ تغذيه و داروھای
حيوان خانگی شما و محل نگھداری آنھا را ميداند و با عادت
ھايش آشناست.



اگر از خدمات فرد يا مؤسسه ای برای نگھداری از حيوان
خانگی تان استفاده ميکنيد از قبل جويا شويد که آيا ميتوانند در
ھنگام فوريت ھا کمک کنند يا خير.
در صورت قطع برق:
اگر به خاطر قطع برق مجبور به ترک منزل خود ھستيد
حيوان خانگی خود را با خود به ھتلی که پذيرای حيوانات
خانگی است ببريد .اگر تابستان است ،بودن حتی يک يا دو
ساعت در گرمای شديد ميتواند خطرناک باشد .اگر در
تايستان در ھنگام قطع برق در منزل ميمانيد ،از دفتر مديريت
فوريتھای محل تان بپرسيد که آيا در محلتان مراکزی با ھوای
خنک که پذيرای حيوانات خانگی ھستند وجود دارد يا خير.
اگر زمستان است ،گول اليه پشمين حيوان خانگی تان را
نخوريد .ماندن حيوان خانگی تان در محيطی که گرم نميشود
ايمن )بی خطر( نيست.
موج گرما



مراقب رطوبت باشيد



در روزھای داغ مقدار ورزش را کم کنيد



يه پنکه اتکاء نکنيد



به مقدار زياد سايه و آب فراھم کنيد



حيوان خانگی تان را از درون و بيرون خنک کنيد



به عالئم گرمازدگی توجه کنيد

برای آماده شدن جه کار ديگری ميتوانم انجام دھم؟

بعد از حادثۀ فاجعه برانگيز
 بعد از يک حادثۀ فاجعه برانگيز رفتار حيوانات خانگی ممکن
است به صورت فاحشی تغيير کند ،ممکن است حالت تھاجمی
و يا حالت دفاعی به خود بگيرند .بنا براين در مورد به
زيستی شان آگاه باشيد و از آنھا در برابر خطرات مواظبت
کنيد و از ايمنی افراد ديگر و ساير حيوانات اطمينان حاصل
نمائيد.


حيوانات خود را از نزديک زير نظر بگيريد و مسقيما ً زير
کنترل داشته باشيد چون که ممکن است حصار ھا )فنس ھا( و
دروازه ھا )گيت ھا( ويران شده باشند.



حيوانات خانگی ممکن است دچار گيجی بشوند ،مخصوصا ً
وقتی که حادثۀ فاجعه برانگيز بر روی رديابی بويائی شان اثر
گذاشته باشد.



در مورد خطرات ممکن در نزديکی بينی ،پنجه و يا سٌم آنھا
به ھوش باشيد مخصوصا ً در مورد آوار ،مواد شيميائی ريخته
شده ،کود شيميائی و ساير موادی که به نظر نميرسد برای
”انسان“ خطری داشته باشند.



در صورت ادامۀ ھرگونه رفتار مشکل برانگيز از دامپزشک
خود نظرخواھی کنيد.

تخليه In
 ofبهCase
Evacuation
اجبار
در صورت
مھمترين بخش نقشۀ آمادگی اضطراری برای حيوان خانگی تان
تصميم گيری در مورد اينست که چگونه حيوان خانگی خود را
به صورت امن و ايمن به يک پناھگاه اضطراری منتقل کنيد.



پيدا کنيد کدام ھتل ھا و متل ھائی که در مسير تخليه تان ھستند در
شرايط اضطراری پذ يرای شما و حيوانات خانگی تان ميباشند.
اگر ميدانيد که ممکن است مجبور به تخليه شويد از قبل جايتان را
رزرو کنيد .در مورد اينکه آيا در شرايط اضطراری سياست عدم
پذيرش حيوانات خانگی را لغو ميکنند يا نه جويا شويد.



بيشتر پناھگاه ھای صليب سرخ به داليل بھداشتی و ايمنی و ساير
مالحظات حيوانات خانگی را نميتوانند بپذيرند .حيوانات
”خدماتی“ که به افرادی که دچار از کارافتادگی ھستند کمک
ميکنند اجازه ورود به پناھگاه ھای صليب سرخ را دارند.



آگاه باشيد که در شرايط اضطراری کدام يک از دوستان ،اقوام،
مکانھای شبانه روزی ،پناھگاه ھای حيوانات يا دامپزشکان
ميتوانند ار حيوانات خانگی شما مراقبت کنند .فھرستی از اسامی و
شماره ھای تلفن آماده کنيد.



اگرچه ممکن است حيوانات تان با ھم راحت تر باشند ،آماده باشيد
که آنھا را جدا از ھم اسکان شان بدھيد.

اقالم را در محلی قابل دسترس و در ظرف ھای محکم نگھداری
کنيد که به راحتی قابل حمل باشند .کيت يا بستۀ شما بايد شامل
اقالم زير باشد:



در تمرينات تخليه حيوانات خانگی تان را شرکت بدھيد تا به
ورود و حمل و نقل آنھا با محفظه شان در آرامش عادت کنند.



افسار )ليش( محکم ،مھار )ھارنس( و/يا محفظۀ مخصوص حمل
حيوانات خانگی برای حمل ايمن آنھا و جلوگيری از فرارشان



اطمينان حاصل کنيد که مايه کوبی حيوانات خانگی تان به روز
شده است .ھمينطور مطمئن باشيد که سگھا و گربه ھا قالده ای به
گردن دارند که بر رويش اطالعات شناسائی شان که به روز شده
محکم به قالده متصل شده است .خيلی از پناھگاه ھای حيوانات
خانگی برای جلوگيری از شيوع بيماری ھا پذيرش را مشروط به
داشتن مدرکی دال بر به روز بودن مايه کوبی مينمايند.



غذا ،آب آشاميدنی ،کاسه ھا ،تشت و ماسۀ مخصوص گربه و يک
در باز کن دستی قوطی



داروھا و فتوکپی سوابق دامپزشکی که درون ظرف ضد آب
نگھداری ميشوند

آيا حيوان خانگی تان را در برنامه ريزی حوادث فاجعه برانگيز
گنجانيده ايد؟ صبر نکنيد تا زمانی که ديگر دير شده است .ھمين
امروز با برنامه ريزی و آماده کردن کيت يا بستۀ حوادث فاجعه
برانگيز شروع کنيد.



يک کيت کمکھای اوليه





”مايکرو چيپ“ کردن حيوان خانگی تان توسط دکتر دامپزشک
تان را در نظر بگيريد.

عکس ھای جديد خود و حيوان )ات( خانگی تان در صورتيکه گم
بشوند .از آنجائيکه خيلی از حيوانات خانگی به ھم شبيه ھستند
داشتن عکس از دست پاچگی و اشتباه در شناسائی جلوگيری
ميکند.

با اين اقدام نه تنھا از سالمت حيوان خانگی تان مراقبت ميکنيد
بلکه از سالمتی خود ،خانواده تان و ديگران در اجتماع تان ھم
محافظت ميکنيد.



چون ممکن است اجبار پيدا کنيد حيوان خانگی تان را برای
نگھداری به شخص يا مرکز ديگری بسپاريد الزم است اين
اطالعات را در مورد حيوان خانگی تان آماده داشته باشيد :برنامۀ
زمانی تغذيه ،وضعيت دامپزشکی ) سالمتی/بيماری( ،مشکالت
رفتاری ،و نام و شماره تلفن دامپزشک تان.

سگ ھا  -از محفظۀ حمل حيوانات خانگی يا قالده استفاده کنيد.

خرگوش  -از قفس حمل و نقل استفاده کنيد.
خزندگان  -از قفس خودشان يا قفس کوچک حمل و نقل استفاده
کنيد.
الکپشت ھا  -از محفظۀ خودشان يا يک محفظۀ ثانويه کوچک
استفاده کنيد.

خدمات بھداشت رفتاری



گربه ھا  -از محفظۀ حمل حيوانات خانگی استفاده کنيد.

حيوانلت خانگی تو جيبی )ھمستر ،جربيل يا موش(  -از قفس
خودشان يا محفظۀ کوچک حمل حيوانات خانگی استفاده کنيد.

بدانيد که چکار بايد بکنيد

Behavioral Health Services

کانتی اورنج
ِ

در صورت تخليه آماده باشيد حيوان خانگی تان را با خود ببريد.
اگر ماندن برای شما امن نيست برای حيوان خانگی تان ھم نيست.

پرندگان  -در صورت امکان از قفس خودشان استفاه کنيد ،وگرنه
قفس ثانويه کوچکی را مورد استفاده فرار دھيد.

ماھی ھا  -از کاسه يا مخزن خودشان ،در صورتيکه برای حمل
به اندازه کافی کوچک باشد استفاده کنيد .يادتان باشد باالی کاسه
يا مخزن را بپوشانيد.

با نزديکتر شدن حادثۀ فاجعه برانگيز

County of Orange

اغلب اوقات اعالميه ھای مربوط به خطرات ،از ساعت ھا يا
روزھا قبل صادر ميشوند .با اولين اشاره به وقوع حادثه ای
فاجعه برانگيز در حفاظت از حيوان خانگی تان اقدام کنيد.


برای تائيد ترتيبات پناھگاه اضطراری برای خود و حيوان خانگی
تان از قبل تلفن کنيد.



اطمينان حاصل کنيد که تمام حيوانات خانگی قالده ای به گردن
دارند که که بر رويش اطالعات شناسائی شان که به روز شده
محکم به قالده متصل شده است.



مطمئن باشيد که ذخيرۀ اضطراری حيوان خانگی تان ھميشه آماده
است و ميتوانيد با اخطاری لحظه ای آن را با خود ببريد.



حيوان خانگی تان را به داخل بياوريد تا در صورت نياز به ترک
سريع ،نبايد دنبالشان بگرديد.

کيت يا بسته ای برای مواقع فوريت ھا برای
حيوان خانگی تان درست کنيد

رسالت ما
اطمينان از اينکه اورنج کانتی امروز و برای نسلھای
آينده جايی امن ،سالم و رضايت بخش برای زندگی،
کار و تفريح است با فراھم کردن خدمات عمومی منطقه
ای استثنايی و مقرون به صرفه.

در صورت وقوع حادثه ای فاجعه برانگيز برای حيوان خانگی تان
چه پيش خواھد آمد؟ از قبل برنامه ريزی کنيد و برای حيوان
خانگی تان کيت يا بسته ای برای حوادث فاجعه برانگيز آماده
کنيد.
به حساب نياوردن حيوانات خانگی در برنامه ريزی تخليه ،باعث
به خطر انداختن حيوانات خانگی ،صاحبانشان و گروه ھای اوليۀ
امداد رسان ميشود .حتی اگر سعی کنيد محل امنی برايشان درست
کنيد ،جا گذاشتن حيوانات خانگی به ھنگام حادثه ای فاجعه
برانگيز به احتمال زياد باعث آسيب خوردن و گم شدن آنھا و نتايج
بدتر ميشود .به عنوان صاحب يک حيوان خانگی اين مسؤليت
شماست که پيدا کنيد که در محل تان چه نوع پناھگاه و کمک ھای
ديگری در دسترس ھستند که پذيرای حيوانات خانگی ميباشند .بايد
حيوان خانگی تان را در برنامه ريزی حوادث فاجعه برانگيز
بگنجانيد تا در شرايط اضطراری ايمن باشند.

