مجموعة لوازم الحيوانات األليفة في حاالت الطوارئ تكفي  96ساعة
ﯾﺟب ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﻣوعة لوازم في حاالت الطوارئ ﺗكفي  96ساعة ﺑﺷﮐل فردي لﺗلﺑﯾة احﺗﯾاﺟات الﻌﯾش اﻷساسﯾة لحﯾواناﺗك اﻷلﯾفة لﻣدة أرﺑﻌة أﯾام .ﺗفضل ﻣﻌظم الﻌائالت
ﺗخزﯾن إﻣدادات الطوارئ الخاﺻة ﺑحﯾواناﺗهم اﻷلﯾفة في ﻣكان آﻣن نسﺑﯾًا ،وفي نفس الوقت ﯾﻣكن الوﺻول إلﯾها ﺑسهولة إذا كان اإلخالء ﻣطلوﺑًا .ﯾﻣكن ﺗخزﯾن الﻌناﺻر
في حقﯾﺑة ظهر أو حاﻣل للحﯾوانات اﻷلﯾفة أو دلو سﻌة  5غالون.

إنشاء مجموعة اللوازم:
الغذاء والماء
طﺑق للﻣاء  /الطﻌام
طﻌام القطط أو الكالب (ﯾكفي لﻣدة أرﺑﻌة أﯾام على اﻷقل)
 عﺑوات ﻣن الطﻌام الرطب وكﯾس ﺻغﯾر ﻣن اﻷغذﯾة الﺟافةالﻣاء (ﯾكفي لﻣدة أرﺑﻌة أﯾام على اﻷقل)
الﺟدول الﻣطﺑوع للﺗغذﯾة
احتياجات الطوارئ
ﺻور للحﯾوان
السﺟالت الطﺑﯾة الكاﻣلة
ﻣﻌلوﻣات ﻣﻌرف الﺷرﯾحة
رﺑاط
حزام
طوق علﯾه الﺑﯾانات الﻣحدثة
سﺗرة
ألﻌاب
ﺑطانﯾة
ﻣﺷط  /فرﺷاة
ﻣناﺷف ورقﯾة  /أكﯾاس ﺑالسﺗﯾكﯾة  /أكﯾاس ﺑقفل سحّاب
حاﻣل لنقل الكالب أو القطط
حﺑﯾﺑات القطط الﻣاﺻة  /ﺻندوق القطط
أكﯾاس النفاﯾات الحﯾوانﯾة
كﻣاﻣة ،في حال سلوك الحﯾوانات اﻷلﯾفة أﺻﺑح خطرا
اإلسعافات األولية
كﺗاب اإلسﻌافات اﻷولﯾة للحﯾوانات اﻷلﯾفة
غطاء طﺑي ﺑﯾطري  2ﺑوﺻة و 4ﺑوﺻة  /ضﻣادة للﺟروح
لفات ضﻣادة الﺷاش ( 2ﺑوﺻة 4 ،ﺑوﺻة 6 ،ﺑوﺻة)
ﺷرﯾط الﺻق
ﻣالقط/ﻣقص
ﻣقﯾاس حرارة  /زﯾت ﻣﻌدني
ﻣحلول ﻣطهر
ﻣسحوق قاﺑض  /نﺷا الذرة
ﻣرهم ﻣضاد حﯾوي ثالثي
غسول الﻌﯾن
ﻣحلول ﻣلحي
الدواء ،إﻣدادات لﻣدة  5أﯾام
أدوﯾة لﻣكافحة حﺷرات القراد والﺑراغﯾث
ﻣقلﻣة أظافر للقطط  /الكالب

ضع خطة:
اعرف الفنادق على طول طرﯾق اإلخالء الخاص ﺑك الﺗي سوف ﺗقﺑلك أنت
وحﯾواناﺗك اﻷلﯾفة في حالة الطوارئ .اﺗﺻل ﻣسﺑقا للحﺟز إذا علﻣت أنك قد
ﺗضطر إلى اإلخالء .أسﺗفسر عﻣا إذا كان ﯾﻣكن الﺗنازل عن سﯾاسات عدم
اسﺗقﺑال الحﯾوانات اﻷلﯾفة في حاالت الطوارئ.
كن على علم ﺑاﻷﺻدقاء أو اﻷقارب أو الﻣرافق الداخلﯾة أو ﻣالﺟئ الحﯾوانات
أو اﻷطﺑاء الﺑﯾطرﯾﯾن الذﯾن ﯾﻣكنهم رعاﯾة حﯾواناﺗك في حاالت الطوارئ .قم
ﺑإعداد قائﻣة ﺑأرقام الهواﺗف.
قم ﺑإدخال حﯾواناﺗك اﻷلﯾفة في ﺗدرﯾﺑات اإلخالء وخطة الطوارئ اﻷسرﯾة
الخاﺻة ﺑك .قد ﯾﺗغﯾر سلوك الحﯾوانات اﻷلﯾفة ﺑﺷكل كﺑﯾر خالل حالة
الطوارئ ،فكن على دراﯾة ﺑﻣا ﯾرﯾحهم واعﻣل على حﻣاﯾﺗهم ﻣن اﻷخطار
واحرص على سالﻣة اآلخرﯾن ﻣن حولك.
اعتبارات أخرى:
ﺗأكد ﻣن أن ﺗطﻌﯾﻣات حﯾوانك اﻷلﯾف سارﯾة وأن كل الكالب والقطط ﺗرﺗدي
أطواق حدﯾثة ﻣﻌرفة الهوﯾة وﻣثﺑﺗة ﺑﺷكل آﻣن .ﺗطلب الﻌدﯾد ﻣن ﻣالﺟئ
الحﯾوانات اﻷلﯾفة دلﯾالً على الﺗطﻌﯾﻣات السارﯾة للحد ﻣن انﺗﺷار الﻣرض.
ﯾﺟب أن ﺗكون على دراﯾة ﺑالﻣخاطر على ﻣسﺗوى اﻷنف أو الﻣخلب أو
الحافر ،خاﺻة الحطام والﻣواد الكﯾﻣاوﯾة الﻣنسكﺑة واﻷسﻣدة وغﯾرها ﻣن
الﻣواد الﺗي قد ال ﺗﺑدو خطرة على الﺑﺷر.
ال ﺗسﺗطﯾع ﻣﻌظم ﻣالﺟئ الﺻلﯾب اﻷحﻣر قﺑول الحﯾوانات اﻷلﯾفة ﺑسﺑب
ﻣخاوف ﺗﺗﻌلق ﺑالﺻحة والسالﻣة واعﺗﺑارات أخرى .ﯾُسﻣح ﺑحﯾوانات الخدﻣة
الﺗي ﺗساعد اﻷﺷخاص ذوسي اإلعاقة في ﻣالﺟئ الﺻلﯾب اﻷحﻣر.

