فھرست بازبينی لوازم اضطراری
حيوانھای خانگی
وسيلهی حمل حيوان ،جعبه چوبی

)از آن به عنوان محل ذخيره لوازم اضطراری استفاده
کنيد(

آغل يا قفس ،در صورت نياز

سابقه واکسيناسيون

کارت شناسايی يا مجوز الزم

گردنبند ،افسار ،پوزه بند




 آب –  4ليتر در روز برای ھر حيوان

کاسه برای غذا و آب

داروھای الزم

رختخواب حيوان ،روانداز يا پتو

اسباب بازی امن و آشنا

پالستيک مخصوص نگھداری فضلهی سگ

جعبه مخصوص فضلهی گربه

روزنامه ،کيسه پالستيکی ،مواد پاک کننده ،مواد

غذا – برای  72ساعت

ضد عفونی کننده بدون آمونياک
جعبه کمکھای اوليه حيوان خانگی


حفاظت از حيوان خانگی
برنامه اضطراری برای حيوانھای خانگی
نوع مورد اضطراری يا فاجعه تعيين میکند که شما برای حيوان خانگی خود چه
بايد بکنيد.

از پيش برای تخليهی محل سکونت خود برنامه بريزيد
 در بارهی مکانھای امن برای حيوان خود ،از قبيل خانهی خويشان،
دوستان ،سگدانی يا ھتل و متلھايی که حيوان راه میدھند پژوھش کنيد.
بيشتر مرکزھای تخليه يا پناھگاھھا از پذيرش حيوان سر باز میزنند.
 واکسيناسيون و مدرکھای شناسايی حيوانتان را به روز نگاه داريد.
نسخهای از اين مدرکھا را در جعبه لوازم اضطراری حيوان نگاه داريد.
 يک عکس از حيوان که عالمتھای مشخصه آن را نشان دھد در جعبه
لوازم اضطراری نگھداريد.
حيوان شما اھلی است،و به ھمين دليل از غريزهھای بقايی که حيوانھای وحشی
دارند بی بھره است.

اگر مجبور شويد که حيوان خود را جا بگذاريد








حيوان را در يک اتاق سالم و امن بدون پنجره ولی دارای تھويه مناسب
بگذاريد .ھرگز حيوان خود را بسته بيرون رھا نکنيد.
برای حيوان غذای کافی برای  72ساعت بگذاريد.
سيفون توالت را بزنيد و وان حمام يا کاسه دستشويی را از آب پر کنيد.
حيوان دچار اضطراب خواھد شد و به آب بيشتر از حد معمول نياز خواھد
داشت.
رختخواب ھميشگی و اسباب بازيھايی که به آنھا عادت دارد را پيش
حيوان بگذاريد.
سگھا و گربهھا را با ھم در يک محل نگذاريد .پرندهھا را در قفس نگاه
داريد.
مراقب باشيد که حيوانھايتان برچسب شناسايی را داشته باشند.
يادداشتی بر در ورودی بگذاريد که حيوان اھلی در خانه است ،جای آن
کجاست ،شماره تلفن تماس خودتا و شماره تماس دامپزشکتان.

عکس فعلی حيوان

رفتار حيوان شما در زمانھای پر اضطراب ممکن است تغيير کند.
حيوانی که در زمان عادی کنار میآيد ممکن است دعوا کند.

ھنگامی که جعبه لوازم اضطراری تدارک میبييند ،اغلب حيوان خانگی را از ياد میبرند.
ھر حيوان خانگی بايد يک جعبه لوازم اضطراری حاوی نيازھای خاص آن حيوان داشته باشد.
راھنمای مفيد :لوازم اضطراری حيوان خانگی خود را در صندوق حمل يا جعبه مخصوص حيوان نگاھداری کنيد.
برای اطالعات بيشتر در بارهی آمادگی اضطراری ،از وبسايت ما ديدن
کنيد  ،www.burnaby.ca/getpreparedيا به ما ايميل کنيد
getprepared@burnaby.ca

City of Burnaby
Emergency Program Office
4949 Canada Way
Burnaby, BC V5G 1M2
ايميلgetprepared@burnaby.ca :
وبسايتwww.burnaby.ca/getprepared :
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