CHUẨN BỊ
Chuẩn bị cho thú nuôi của bạn: Chúng cần một
bộ dụng cụ, và giấy tờ tuỳ thân giống như bạn.
Nghĩ đến những món như cầu mà thú nuôi của
bạn thường xuyên yêu cầu và sau đó thêm một
số món đồ dùng cho thoải mái để giúp giảm bớt
căng thẳng. Đảm bảo rằng bạn đã bao gồm đủ
nguồn cung cấp để kéo dài ít nhất 2 tuần. Các
món đồ dùng nên bao gồm:
Các mặt hàng tiện nghi
• Thực Phẩm
• Nước
• Mền
• Dây buộc
• Đồ chơi
• Cái Thùng/ Vận Tống
• Những món ăn vặt
• Thuốc
• Hồ sơ Bác Sĩ Thú Y
• Sơ Cứu

Thư Chứng Minh
•
•
•
•
•

ID của vật nuôi có hình (ví dụ bao gồm
Gắn vào vòng cổ và thùng
Hình của bạn với thú nuôi của bạn
Các cách/ loại nhận dạng có thể phụ thuộc
vào loài vật nuôi  

KẾ HOẶCH

THỰC HÀNH

Bạn nên cần chuẩn bị một vài kế hoạch, tuỳ thuộc
vào vị trí bạn đang ở vào thời điểm khẩn cấp. Trước
tiên, hãy xem xét một kế hoạch liên quan đến việc
bạn di tản cùng thú nuôi của bạn.Còn kế hoạch kia
yêu cầu bạn sắp xếp với một thành viên trong gia
đình, bạn bè hoặc hàng xóm để chăm sóc, và/ hoặc
sơ tán với thú nuôi của bạn nếu bạn

Đảm bảo bao gồm thú nuôi của bạn khi bạn thực
hành các kế hoạch khẩn cấp với gia đình;Đặc biệt
nếu chúng không quen với việc được vận chuyển
( thùng, vận tống, hoặc xe kéo). Bạn cũng nên để
người chăm sóc thú nuôi của bạn thực hành với
thú nuôi của bạn, điều này giúp giảm thiểu căng
thẳng trong tình huống khẩn cấp.

Kế Hoạch Sơ Tán: Quyết định trước

cách bạn dự định thu thập vật nuôi của bạn và di
tản cùng chúng. Đảm bảo rằng bạn đã xem xét các
lựa chọn chỗ ở thân thiện với vật nuôi.
rước tiên, hãy xem xét gia đình và bạn bè những
người sẵn sàng tiếp nhận bạn và thú nuôi của bạn.
Các lựa chọn khác bao gồm khách sạn, nhà nghỉ,
hoặc các cơ sở nội trú hoặc nơi nhốt thú cho thú
nuôi của bạn.
Ở Quận Spokane tất cả các nơi trú ẩn khẩn cấp của
chúng tôi hiện nay đều thân thiện với thú nuôi.

THÔNG BÁO
Các nguồn khác để chuẩn bị cho vật nuôi bao gồm:
• American Society dịch vụ ngăn chặn hành vi
đối xử tàn ác với động vật (ASPCA)
• www.heartof spokane.org
• www.humainsociety.org
• www.paws.org

Động vật nhỏ (mèo, chó, chim, bọ sát)
•
•
•
•

Vĩ Mạch ( lựa chọn tốt nhất)
Vòng Đeo Cổ
Xâm
Nhiều loài bọ sát có thể được đánh dấu
bằng bút đánh dấu/ nước sơn móng

Ngựa/Động vật trong trại
•
•
•
•
•
•

Vĩ Mạch
Xâm
Thương Hiệu
Thẻ Đeo Tai
Sơn Phun
Điểm Đánh Dấu
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Kế Hoạch Chăm Sóc Thú Nuôi:
Nói chuyện với người này về các kế hoạch bạn đã
thực hiện. Chỉ cho họ nơi cất bộ dụng cụ khẩn cấp
và nguồn cung cấp của bạn, và đảm bảo họ có thể
truy cập chúng
Đảm bảo thú nuôi của bạn quen thuộc và thân
thiện với người bạn đã yêu cầu chăm sóc chúng.
Quyết định trước về các địa điểm gập mặt tiềm
năng để biết thời điểm an toàn để thu thập vật
nuôi của bạn.
.

Hệ thống thông báo này sẽ gọi điện thoại,
nhắn tin hoặc gởi email cho bạn trong
trường hợp khẩn cấp và sẽ chứa thông tin
quan trọng về những gì đang xẩy ra và các
bước bạn cần thực hiện đề đảm bảo an toàn
cho mình.

Viếng thăm www.
scem.org và nhấp vào
biểu tượng Spokane
cảnh báo để đang ký.
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Ví dụ thẻ ID vật nuôi
Thông tin vật nuôi

Tên:
Loài:
Nam/Nữ:
Tuổi:
Số Chip:
Số Thẻ Giấy Phép:
Xác Định Giấu Hiệu:
Tên Bác Sĩ Thú Y:
Số Điện Thoại:
Địa Chỉ:

Sơ Tán Nhân Đạo
Đội Cứu Hộ Động Vật ( HEART)
heartofspokane.com

Ghi Chú ( tình trạng sức khoẻ, chế độ ăn
kiêng đặc biệt, dị ứng, các vật dụng thoải
mái):

spokaneheart@gmail.com

Đặt Ảnh Thú
Nuôi Ở Đây
Tên:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Ghi Chú:
Tên Chủ Nhân:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Pet Care Buddy:
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Quản Lý Khẩn Cấp Spokane
509-477-3046
www.scem.org

Phòng Chống
Thiên Tại Cho Thú
Vật Nuôi
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