
 در برابر حادثه& وانات ی حیمنیا
 

 یبه استثنا. ز در نظر داشتی آنها را نید در برنامه آمادگی مهم خانواده هستند و بای از اعضایکیوانات یح
 ی در اردوگاههایل بهداشتی توان به دالی را نمیانگوانات خیح،  دهندی انجام می که کاریواناتیح

 : دیر را انجام دهیمراحل ز، یوانات خانگیت حین امنی تضمیبرا.  پناه دادیاضطرار
  

   دی کنیزیبرنامه ر
 .  شودی شما در زمان حادثه مراقبت میوان خانگی کند از حین می است که تضمین قدمی اولیزیبرنامه ر

 شما را در زمان حادثه پناه یوانات خانگیر انتقال هستند و شما و حیه در مس را کییهتلها و متلها •
 رزرو جا تماس ید برایه کنی خود را تخلید محل زندگیاگر با. دیر نظر داشته باشیز،  دهندیم

 ی در مواقع اضطراریوانات خانگی حی نگهداریط آنها براید شرایمخصوصًا از آنها بپرس. دیریبگ
 . ستیچ

ط اورژانس یا دامپزشک در شرایوانات یون و پناهگاه حیپانس، شاوندیخو، د کدام دوستیشآگاه با •
 . دی را با شماره تلفن آماده کنیستیل.  کندیوانات شما مراقبت میاز ح

 . دی جداگانه آنها خود را آماده کنی نگهداریوانات بهتر است اما برایاگرچه با هم بودن ح •
د تا به آن عادت کرده و راحت در آن قرار گرفته و جابجا یآنها قرار دهله انتقال یوانات را در وسیح •

 . شوند
 ی قالده محکمید است و همه سگها و گربه ها دارایوانات جدیون حیناسید که واکسیمطمئن شو •

وانات کارت ی از پناهگاه حیاریبس.  آن نوشته شده استید رویهستند که اطالعات جد
 . ابدی کاهش یماریوع بیاز دارند تا خطر شینوان را ید حیون جدیناسیواکس

 . وانات شما را کوتاه کندی حید مویاز دامپزشک بخواه •

  
  دیه کنیبسته مخصوص را ته

 شما و افراد یازهاید در بسته حادثه وجود داشته باشد تا نی ساعت با72 حداقل ی برایلوازم ضرور
 :وانات عبارتند ازیاز جهت حیاقالم موردن. خانواده شما را برآورده سازد

 غذا  •
 آب  •
 مهار  •
 ا سطل آشغال یک یسه پالستیک •
  ییبرچسب شناسا •
 وان یعکس ح •
 دارو  •
  یپرونده پزشک •
 وان یه حی اولیجعبه کمکها •
 حامل  •

 دی الزم را کسب کنی هایآگاه



 از یبه محض آگاه.  شوندی روزها قبل صادر میا حتیه ها و هشدارها ساعتها ی اطالعیگاه •
د تا یاوریوانات را به داخل ساختمان بیح. دیوانات را بعمل آوری الزم از حیبت هامراق، حادثه

 . دیع محل دنبال آنها بگردید هنگام ترک سریمجبور نباش
 رفتار کنند یا تهاجمی یوانات فوق العاده عوض شود و تدافعیپس از حادثه ممکن است رفتار ح •

گر یوانات و افراد دیت حید تا امنیز خطرات حفظ کند و اینان حاصل کنین از سالمت آنها اطمیبنابرا
 . ن شودیتضم

 .دیجاد کرد و ادامه داشت با دامپزشک خود مشورت کنی را ایر رفتار مشکلییاگر تغ •

 


