
 
 
 

 ساعة 96مجموعة لوازم الحيوانات األليفة في حاالت الطوارئ تكفي 
 

م. تفضل معظم العائالت یاأبعة دة أرلملحیواناتك األلیفة ألساسیة ش العیت احتیاجاالتلبیة ردي فل بشکساعة  96م مجموعة لوازم في حاالت الطوارئ تكفي تصمیب یج
األلیفة في مكان آمن نسبیًا، وفي نفس الوقت یمكن الوصول إلیها بسهولة إذا كان اإلخالء مطلوبًا. یمكن تخزین العناصر تخزین إمدادات الطوارئ الخاصة بحیواناتهم 

 غالون. 5في حقیبة ظهر أو حامل للحیوانات األلیفة أو دلو سعة 

 
 إنشاء مجموعة اللوازم:

 
 الغذاء والماء

 
 طبق للماء / الطعام

 )یكفي لمدة أربعة أیام على األقل(طعام القطط أو الكالب 
 عبوات من الطعام الرطب وكیس صغیر من األغذیة الجافة - 

 الماء )یكفي لمدة أربعة أیام على األقل(
 الجدول المطبوع للتغذیة

 
 احتياجات الطوارئ

 
 صور للحیوان

 السجالت الطبیة الكاملة
 معلومات معرف الشریحة

 رباط
 حزام

 المحدثةطوق علیه البیانات 
 سترة
 ألعاب
 بطانیة

 مشط / فرشاة
 مناشف ورقیة / أكیاس بالستیكیة / أكیاس بقفل سّحاب

 حامل لنقل الكالب أو القطط
 حبیبات القطط الماصة / صندوق القطط

 أكیاس النفایات الحیوانیة
 كمامة، في حال سلوك الحیوانات األلیفة أصبح خطرا

 
 اإلسعافات األولية

 
 األولیة للحیوانات األلیفةكتاب اإلسعافات 

 بوصة / ضمادة للجروح 4بوصة و 2غطاء طبي بیطري 
 بوصة( 6بوصة،  4بوصة،  2لفات ضمادة الشاش )

 شریط الصق
 مالقط/مقص

 مقیاس حرارة / زیت معدني
 محلول مطهر

 مسحوق قابض / نشا الذرة
 مرهم مضاد حیوي ثالثي

 غسول العین
 محلول ملحي

 أیام 5الدواء، إمدادات لمدة 
 أدویة لمكافحة حشرات القراد والبراغیث

 مقلمة أظافر للقطط / الكالب
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ضع خطة:
 

اعرف الفنادق على طول طریق اإلخالء الخاص بك التي سوف تقبلك أنت 
وحیواناتك األلیفة في حالة الطوارئ. اتصل مسبقا للحجز إذا علمت أنك قد 

إذا كان یمكن التنازل عن سیاسات عدم  عماتضطر إلى اإلخالء. أستفسر 
 استقبال الحیوانات األلیفة في حاالت الطوارئ.

 
كن على علم باألصدقاء أو األقارب أو المرافق الداخلیة أو مالجئ الحیوانات 
أو األطباء البیطریین الذین یمكنهم رعایة حیواناتك في حاالت الطوارئ. قم 

 بإعداد قائمة بأرقام الهواتف.
 

إدخال حیواناتك األلیفة في تدریبات اإلخالء وخطة الطوارئ األسریة قم ب
الخاصة بك. قد یتغیر سلوك الحیوانات األلیفة بشكل كبیر خالل حالة 

الطوارئ، فكن على درایة بما یریحهم واعمل على حمایتهم من األخطار 
 واحرص على سالمة اآلخرین من حولك.

 
 اعتبارات أخرى: 

 
ات حیوانك األلیف ساریة وأن كل الكالب والقطط ترتدي تأكد من أن تطعیم

أطواق حدیثة معرفة الهویة ومثبتة بشكل آمن. تطلب العدید من مالجئ 
 الحیوانات األلیفة دلیالً على التطعیمات الساریة للحد من انتشار المرض.

 
یجب أن تكون على درایة بالمخاطر على مستوى األنف أو المخلب أو 

الحطام والمواد الكیماویة المنسكبة واألسمدة وغیرها من الحافر، خاصة 
 المواد التي قد ال تبدو خطرة على البشر.

 
ال تستطیع معظم مالجئ الصلیب األحمر قبول الحیوانات األلیفة بسبب 

مخاوف تتعلق بالصحة والسالمة واعتبارات أخرى. یُسمح بحیوانات الخدمة 
 مالجئ الصلیب األحمر. التي تساعد األشخاص ذوسي اإلعاقة في

 
 


