االستعداد لحاالت الطوارئ اليومية



إذا لم تتمكن من الرجوع إلى حيواناتك األليفة ،فاحرص
على ما يلي:
إيجاد شخص موثوق كجار أو صديق أو أحد أفراد
العائلة وإعطائه مفتاحً ا .والتأكد من أن هذا الشخص ال
يشعر بالحرج ويألف التعامل مع الحيوانات األليفة
(والعكس بالعكس).



التأكد من أن مقدم الرعاية البديل يعرف الجدول الزمني
لتغذية الحيوانات األليفة وأدويتها وأماكن تواجدها
وعاداتها.



في حالة استخدام دار رعاية حيوانات أليفة ،ينبغي مقدمًا
معرفة ما إذا كانت الدار قادرة على المساعدة في حالة
الطوارئ أم ال.
انقطاع الكهرباء:
في حالة االضطرار إلى مغادرة المنزل بسبب انقطاع
الكهرباء ينبغي أخذ الحيوانات األليفة إلى أحد الفنادق
المخصصة للحيوانات األليفة .وإذا كان الجو صيفيًا قد
يكون مجرد البقاء لساعة أو ساعتين في الحرارة الشديدة
خطيرً ا .وفي حالة البقاء في المنزل خالل فترة انقطاع
الكهرباء صي ًفا ينبغي سؤال مكتب إدارة الطوارئ
المحلي عما إذا كانت هناك مراكز تبريد مخصصة
للحيوانات األليفة في المنطقة أم ال.
وإذا حل فصل الشتاء ال تخدعك فراء الحيوانات األليفة
وال تأمن تركها في المنزل بال تدفئة.



موجات الحرارة:
مراقبة الرطوبة



الحد من ممارسة التمارين في األيام الحارة



عدم التعويل على المروحة



توفير الظل الكافي والماء



تلطيف الجو للحيوانات األليفة في الداخل والخارج



مراقبة عالمات ضربة الشمس

مصادر خاصة بالحيوانات األليفة
الصليب األحمر األمريكي

County of Orange
Health Care Agency

County of Orange
Health Care Agency

1 (800) Red Cross
1(800) 733-2767
www.redcross.org

جمعية الرفق بالحيوان بالواليات المتحدة
(866) 720-2676
www.humanesociety.org
ASPCA
(212) 876-7700
www.aspca.org
Ready
(800) 621-3362
www.ready.gov
Cesar’s Way
www.cesarsway.com

رابطة مربي القط

(330) 680-4070
www.cfainc.org

مراكز مكافحة األمراض واتقائها

المصادر
OC Links
 (855) OC-Linksأو (855) 625-4657
رقم االتصال الخاص بالصم(714) 834-2332 :
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/
االثنين  -الجمعة ،من الساعة  8000صباحً ا حتى الساعة 6000

مساءً.

فريق التقييم المركزي
(التقييم النفسي في حالة الطوارئ)

(866) 830-6011
 7أيام في األسبوع 24 ،ساعة في اليوم

منع االنتحار على مدار  22ساعة
 (877) 7 CRISISأو (877) 727-4747
www.suicidepreventionlifeline.org/

(800) 232-4636
www.cdc.gov

خط مساعدة المرضى العقليين لتحالف NAMI

خط استعالمات Orange County
اتصل على 211
www.211oc.org

www.namioc.org
االثنين  -الجمعة ،من الساعة  8000صباحً ا حتى الساعة 6000

ابحث في شبكة اإلنترنت عن" :االستعداد لحماية
الحيوانات األليفة من الكوارث"
المراجع
www.cdc.gov
www.humanesociety.org
www.petdisasterplan.com
www.preparednessmama.com
www.redcross.org

االستعداد لحماية الحيوانات
األليفة من الكوارث

دعم لغير األزمات
 (877) 910 WARMأو (877) 910-9276
مساءً.

السبت  -األحد ،من الساعة  10000صباحً ا حتى الساعة 3000

صباحً ا

County of Orange
Health Care Agency

خدمات الصحة السلوكية
االستجابة للكوارث

خدمات الصحة السلوكية
االستجابة للكوارث

405 W. 5th Street. Suite 550
Santa Ana, CA 92701

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

http://ochealthinfo.com/bhs

County of Orange

التعرف على ما يجب فعله مع قرب
وقوع الكارثة

خدمات الصحة السلوكية

تصدر في كثير من األحيان تحذيرات مبكرة تسبق
الكارثة بساعات أو أيام ،فاحرص على حماية الحيوانات
األليفة مع أول إشارة إلى قرب وقوع الكارثة.

بيان المهمة
السعي لجعل مقاطعة أورانج مكا ًنا آم ًنا وصحيًا للعيش والعمل
واللعب لألجيال الحالية والقادمة من خالل توفير خدمات عامة
إقليمية متميزة وفعالة من حيث التكلفة.

ماذا سيحدث للحيوانات األليفة عند وقوع كارثة طبيعية؟ كن
مستعدا! ثم ضع خطة وجهِّز أدوات الكوارث لهذه الحيوانات.
قد يؤدي تجاهل الحيوانات األليفة في خطط اإلخالء إلى
تعرضها وأصحابها ومقدمي المساعدة األولية للخطر .وحتى
لو حاولت خلق مكان آمن لها ،فقد يؤدي تركها أثناء الكارثة
إلى إصابتها أو فقدها أو ما هو أسوأ .وبصفتك مالك هذه
الحيوانات فإنك تتحمل مسؤولية معرفة نوع المأوى والمساعدة
المتوفرة في منطقتك إليوائها ،كما تتحمل مسؤولية تضمينها
في خطتك لمواجهة الكوارث للحفاظ على سالمتها أثناء حاالت
الطوارئ.
هل وضعت الحيوانات األليفة في خطة مواجهة الكوارث؟ ال
تنتظر حتى فوات األوان وابدأ من اليوم بوضع خطة وإعداد
مجموعة أدوات الكوارث.
فهذا من شأنه ليس فقط الحفاظ على سالمة هذه الحيوانات،
ولكن أيضًا الحفاظ على سالمتك وسالمة عائلتك واألشخاص
اآلخرين في مجتمعك.



االتصال مسب ًقا لتأكيد ترتيبات مأوى الطوارئ لك
وللحيوانات األليفة



التأكد من جميع الحيوانات األليفة ترتدي أطواق تحديد
هوية حديثة ومثبتة بإحكام



التأكد من جاهزية مستلزمات الكوارث الخاصة
بالحيوانات األليفة ألخذها في أي لحظة



اصطحاب الحيوانات األليفة إلى الداخل حتى ال تضطر
إلى البحث عنها إذا اقتضى األمر سرعة المغادرة

تجهيز أدوات طوارئ للحيوانات األليفة
وضع األدوات في مكان يسهل الوصول إليه وتخزينها
في أوعية متينة بحيث يمكن حملها بسهولة .وينبغي أن
تتضمن األدوات ما يلي:


مقاود وسروج و/أو ناقالت متينة لنقل الحيوانات األليفة
بأمان والتأكد من أنه ال يمكنها الهروب



طعام ومياه شرب وأوعية وصندوق لفضالت القطط
وفتاحة علب يدوية



أدوية ونسخ من السجالت الطبية محفوظة في حافظة
مقاومة للماء



مجموعة إسعافات أولية



صور فوتوغرافية حديثة لك مع حيواناتك األليفة في حالة
فقدانها .حيث يبدو العديد من الحيوانات األليفة متشابهة،
وسوف يساعد هذا على تفادي وقوع خطأ في تحديد
الهوية وااللتباس.



معلومات عن الجداول الزمنية للتغذية والظروف الطبية
والمشاكل السلوكية و اسم ورقم الطبيب البيطري في
حالة رعاية الحيوانات األليفة أو سفرها

بعد وقوع الكارثة

ضا لالستعداد؟
ما يمكنني فعله أي ً


التخطيط ألخذ الحيوانات األليفة معك أثناء عملية اإلخالء.
ألنه إذا لم يكن البقاء آمنًا ،فهو ليس آمنًا لهم أيضًا.



التعرف على الفنادق واألنزال على طول طريق اإلخالء
التي سوف تقبلك وحيواناتك األليفة في حالة الطوارئ.
واالتصال مسبقًا للحجز إذا كنت تعرف أنك قد تحتاج إلى
إخالء منزلك .والسؤال عن إمكانية وقف تطبيق سياسة
عدم اصطحاب الحيوانات األليفة في حاالت الطوارئ.



ال يُسمح بالحيوانات األليفة في معظم مالجئ الصليب
األحمر بسبب مخاوف الصحة والسالمة واالعتبارات
األخرى .ولكنه يُسمح بالحيوانات المدربة التي تساعد ذوي
اإلعاقة.



معرفة األنسب من األصدقاء أو األقارب أو مرافق السفر
أو المالجئ أو األطباء البيطريين في رعاية الحيوانات في
حالة الطوارئ .وإعداد قائمة بذلك تشمل أرقام الهواتف.



رغم أن الحيوانات قد تكون أكثر راحة مع بعضها ،إال
أنه ينبغي االستعداد إليواء كل منها على حدة.



تضمين الحيوانات األليفة في عملية التدرب على اإلخالء
حتى تتعود على الدخول إلى ناقالتها والسفر فيها بهدوء.



التأكد من سريان صالحية تطعيمات الحيوانات األليفة
ومن ارتداء جميع الكالب والقطط ألطواق تحديد هوية
حديثة ومثبتة بإحكام ،حيث إن الكثير من مالجئ
الحيوانات األليفة تشترط إثبات سريان صالحية
التطعيمات للحد من انتشار المرض.



النظر في "زرع رقائق إلكترونية" في الحيوانات من قبل
الطبيب البيطري.



قد يتغير سلوك الحيوانات األليفة بشكل كبير بعد وقوع
الكارثة ،حيث قد تصبح عدوانية أو دفاعية ،ولذلك
يرجى العمل على راحتها وحمايتها من المخاطر لضمان
سالمة األشخاص والحيوانات األخرى.



مراقبة الحيوانات عن كثب ووضعها تحت اإلشراف
المباشر ،إذ قد تتلف األسوار والبوابات وتهرب منها
الحيوانات.



قد تصبح الحيوانات األليفة مرتبكة ،وال سيما إذا كانت
الكارثة قد أثرت على الروائح الدليلية التي تمكنها من
إيجاد على موطنها.



االنتباه إلى األخطار التي قد تصيب األنف أو المخلب أو
الحافر بسبب الحطام أو المواد الكيميائية المنسكبة
واألسمدة وغيرها من المواد التي قد ال تبدو ذات خطورة
على البشر.



استشارة الطبيب البيطري إذا استمرت أي مشكلة من
مشاكل السلوك.

في حالة اإلخالء
يتمثل أهم عنصر من عناصر خطة االستعداد لمواجهة
الحيوانات األليفة للطوارئ في تحديد كيفية نقل هذه
الحيوانات بسالمة وأمان من الخطر إلى مأوى الطوارئ.
الطيور  -استخدام األقفاص الخاصة بها إن أمكن ،وإال،
يمكن استخدام أقفاص ثانوية أصغر.
القطط  -استخدام ناقل حيوانات أليفة.
الكالب  -استخدام ناقل حيوانات أليفة أو مقود.
األسماك  -استخدام وعاء أو حوض خاص بها إذا كان
صغيرً ا بما فيه الكفاية للنقل ،مع تذكر تغطية الجزء العلوي.
حيوانات الجيب األليفة (الفئران البيضاء أو الجرابيع أو
الفئران)  -استخدام األقفاص الخاصة بها أو ناقل أصغر
للحيوانات األليفة.
األرانب  -استخدام أقفاص للنقل.
الزواحف  -استخدام األقفاص الخاصة بها أو أقفاص أصغر
للنقل.
السالحف  -استخدام الحاويات الخاصة بها أو استخدام
حاويات ثانوية أصغر.

