Зразок ідентифікаційної картки домашньої тварини

Інформація домашньої тварини
Ім'я:
Вид:
Ч/Ж:
Вік:
№ чіпу:
№ ліцензії:
Ідентифікаційні позначки:
Ім'я ветерінару:

Команда гуманної евакуації
рятування тварин (HEART)
heartofspokane.org
spokaneheart@gmail.com

Телефон #:
Адреса:
Примітки (медичне, особлива дієта,
алергії, речі для комфорту):

Photo: Clay Myers

FOLD HERE

Підготовка

домашніх тварин

Адреса:
№ телефону:

Округ Спокен
Управління з
надзвичайних ситуацій
509-477-3046
www.scem.org

до
надзвичайних
ситуацій

ПІДГОТУЙТЕСЯ
Підготуйте вашого улюбленця: їм потрібен
комплект необхідного постачання та
ідентифікація, як і вам. Подумайте про
предмети, які потрібні вашій тварині регулярно,
і потім додайте деякі речі для комфорту та
полегшання стресу. Впевніться, що маєте
достатньо запасів, щоб вистачило щонайменше
на 2 тижні. Комплект повинен включати:

•
•
•
•
•
•
•

їжу
воду
повідець
контейнер для/перевізок
ліки
ветеринарські
записи
комплект першої
допомоги

Речі для
комфорту
• ковдра
• іграшки
• ласощі

Ідентифікація:
• ID картка тварини з фото (див.зразок у цієї
•
•
•

брошурі)
Прикріпити до нашийнику або контейнеру
Фото вас разом з твариною
Типи ідентифікації залежать від виду тварини

Маленькі тварини (кішки, собаки,
птахи, рептилії)
• Мікрочип (найкращий варіант)
• Навіска на нашийник
• Тату
• Багатьох рептилій можна маркувати
маркером/лаком для нігтів

Коні/великі тварини
• Мікрочип
• Татуіровка
• Брендинг
• Навіска в вухо
• Фарба-спрей
• Маркери

ПРАКТИКУЙТЕСЯ

ПЛАНУЙТЕ
Вам може знадобитися кілька планів,
залежно від того, де ви будете під час
надзвичайної ситуації. По-перше, плануйте
свою евакуацію разом з твариною. Інший
план потребує від вас знайти родича,
друзів або сусідів, які могли б доглядати
за та/або евакуюватися з вашою твариною,
якщо ви не можете самі

План евакуації:

Не забудьте практикуватися на випадок
надзвичайних ситуацій зі своєю
родиною та тваринами; особливо, якщо
тварини не звиклі до транспортировки (як
у контейнері, ящику або трейлері). Також
буде добре, якщо ваш помічник
практикуватиметься разом з твариною. Це
допоможе поменшити стрес під час
надзвичайної ситуації.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ ІНФОРМОВАНІ

Вирішіть заздалегідь, як зібрати ваших
тварин та евакуюватися з ними. Оберіть
житло, яке приймає тварин. По-перше,
спробуйте знайти родичів або друзів, які
можуть прийняти вас разом з вашими
тваринами. Інші варіанти включають
готелі та мотелі або пансіонати для
тварин. В місті Спокейн зараз усі
притулки для надзвичайних ситуацій
приймають домашніх тварин.

Інші ресурси підготовки тварин наведені нижче:

План помічника по догляду за
твариною:

Ви також можете зареєструватися на Alert
Spokane. Це система повідомлення по телефону,
текстовому оголошенню або електронною
поштою, яка повідомляє про надзвичайні ситуації
та надає важливу інформацію щодо кроків, які
потрібно зробити для безпеки.

Роз’ясніть цієї особі, який план ви вже
маєте. Покажіть їм, де ваш комплект
речей на випадок надзвичайних
ситуацій, та переконайтеся, що він їм
досяжний.
Переконайтеся, що ваша тварина знає цю
людину і доброзичлива з нею. Вирішіть
заздалегідь, де ви зустрітися з ними, щоб
взяти тварину назад.

• Американське суспільство проти жорстокості

•
•

з тваринами (ASPCA) www.aspca.org
Команда гуманної евакуації рятування тварин
(HEART) www.heartofspokane.org
Humane Society
www.humanesociety.org
People Helping Animals (PAWS)
www.paws.org

• Місцевой ветеринар

Для регістрації
перейдіть на
alertspokane.org

