get

ready

Chuẩn bị Kế hoạch Khẩn cấp Vật nuôi

QUEENSLAND

Bộ đồ Khẩn cấp Vật nuôi
Chúng ta được hưởng khí hậu và lối sống kỳ diệu
ở Queensland. Nhưng những thảm họa thiên
nhiên như lốc xoáy, bão, lũ và sóng thần lại là một
phần môi trường chúng ta không thể tránh được.
Những sự kiện gần đây cho thấy chúng ta không
thể thờ ơ về những hiểm nguy do chúng gây ra.

Hãy sẵn sàng

Chó được huấn luyện trợ giúp

Nếu tính đến việc đưa động vật tới một nơi an
toàn hơn, hãy làm việc này sớm để tránh rủi
ro không cần thiết. Có thể quý vị sẽ không thể
mang vật nuôi cùng mình tới nơi di tản tạm trú
– nên hãy sẵn sàng và lên kế hoạch từ trước.

Hãy dành thời gian bây giờ để chuẩn bị ứng phó
tình trạng khẩn cấp và:

•

Trong hầu hết các trường hợp, những con
chó được huấn luyện trợ giúp sẽ được phép
ở trong những khu tạm trú khẩn cấp với chủ
của chúng. Những con chó được chấp nhận
có thể đòi hỏi sự nhận dạng hợp lệ và chứng
nhận tiêm chủng. Hãy kiểm tra với hội đồng
địa phương để biết thêm thông tin.

•

Chuẩn bị Nhà của quý vị;

•
Chuẩn bị Kế hoạch Khẩn cấp Vật nuôi và Bộ
đồ Khẩn cấp Vật nuôi;
•

Chuẩn bị Kế hoạch Khẩn cấp Gia đình;

•

Chuẩn bị Di tản Gia đình và Bộ đồ Di tản; và

•

Theo dõi Cảnh báo qua đài

Khi chúng ta cần chuẩn bị cho gia đình và nhà
của mình trong tình trạng khẩn cấp hay thảm
họa, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho vật nuôi của
chúng ta. Vật nuôi là một phần của gia đình quý vị;
bằng cách dành thời gian chuẩn bị từ bây giờ, quý
vị có thể nâng cao sự an toàn và sức khỏe của vật
nuôi trong gia đình bằng cách đảm bảo rằngtrong
kế hoạch chuẩn bị của gia đình có tính tới nhu cầu
của vật nuôi.
Tuy những nhu cầu cá nhân sẽ khác nhau, quý vị
vẫn cần quyết định kế hoạch tốt nhất trong tình
hình và khu vực của quý vị.

Giữ động vật ở trong nhà trước khi tình
trạng khẩn cấp xảy ra, để chúng không
bỏ đi hay chạy trốn.

•

Dùng một cái lồng/cũi chắc chắn cho vật
nuôi, xích hoặc dây yên để di chuyển
chúng tới nơi an toàn.

•

Vật nuôi có thể được đưa tới một môi
trường an toàn cách xa khu vực khẩn cấp.

•

Nếu quý vị có thể giữ vật nuôi trong nhà
ở tạm, thì nhớ mang theo thông tin về y
tế và ăn uống, thực phẩm, thuốc men và
các nguồn tiếp tế khác cho vật nuôi.

•

Đảm bảo mọi vật nuôi được nhận dạng
hợp lệ. Hãy nhớ rằng – trong những lúc
thảm họa, điện thoại không thể dùng
được và quan trọng là mọi phương pháp
đăng ký vật nuôi phải bao gồm địa chỉ
hiện thời của quý vị.

•

Có một bức ảnh hiện thời. Điều này có
thể giúp dễ dàng xác định quý vị là người
chủ hợp pháp.

Kiểm tra với hội đồng địa phương và các cơ quan
khác về những thảm họa có thể xảy ra, các kế
hoạch khẩn cấp của địa phương và những sắp xếp
hiện nay về chỗ ở tạm thời cho động vật trong
những lúc khẩn cấp hay thảm họa lớn.
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Để biết thêm thông tin về sự chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp, xin hãy ghé thăm: www.disaster.qld.gov.au

Đảm bảo rằng Bộ đồ Khẩn cấp Vật nuôi dễ sử
dụng và bao gồm:
•
Thuốc men cho vật nuôi (cho tối đa 2
tuần), hồ sơ tiêm chủng và y tế và chi
tiết của bác sĩ thú y.
•

Đủ thức ăn (gồm cả đồ ăn vặt) và nước
(ví dụ, nước đóng chai) cho từng con vật
– cho tối đa thời gian 1 tuần. Đừng quên
cái mở hộp nếu quý vị có thực phẩm
đóng hộp.

•

Một cái chăn quen dùng cho vật nuôi
hoặc đồ ngủ, đồ chơi và bộ đồ vệ sinh

•

Một cái lồng vật nuôi chắc chắn, xích
hoặc dây yên để di chuyển vật nuôi tới
chỗ an toàn

•

Hãy tính tới nhu cầu vệ sinh của vật
nuôi, điều này quan trọng tới sức khỏe
của vật nuôi (và cả của quý vị); ví dụ,
giấy báo, giấy tẩy uế, túi rác.

•

Chim phải ăn hàng ngày – hãy để thức
ăn đặc biệt và ca nước trong lồng chim
và có nắp đậy lồng.

•

Những số điện thoại quan trọng; ví dụ
như bác sĩ thú y, dịch vụ thông tin và tư
vấn vật nuôi.

•

Chi tiết biện pháp nhận dạng

•

Một ảnh hiện thời dùng để nhận dạng.

Nếu vật nuôi không là chó hay mèo thì sao?
Cho dù phần lớn vật nuôi làm bạn của các hộ
gia đình thường là chó, mèo và chim; những
thông tin gợi ý dưới đây có thể được áp dụng
cho tất cả các kế hoạch khẩn cấp cho vật nuôi
gia đình.
Nếu vật nuôi làm bạn của quý vị không nằm
trong mục này, ví dụ như vật nuôi trong bể
cá, loài bò sát, gia súc nhỏ (lợn, gà, dê, ngựa,
gia súc, cừu), quý vị nên liên hệ với cơ quan
chuyên trách, ví dụ như Bộ Kỹ nghệ Sơ cấp và
Ngư nghiệp Queensland (gia súc), RSPCA, bác
sĩ thú y cho vật nuôi quý vị hoặc cửa hàng vật
nuôi địa phương để có tư vấn chuyên môn
trong việc lập kế hoạch khẩn cấp.

Tờ tin này chỉ có mục đích thông tin và được cung cấp có thiện ý. Bộ An
toàn Cộng đồng, Ứng phó Khẩn cấp Queensland và Dịch vụ Khẩn cấp
Tiểu bang không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người nào về
bất kỳ thiệt hại hay mất mát (bao gồm mất mát hay thiệt hại nặng)
có thể bị chịu đựng hoặc gây ra, hoặc có thể xảy đến trực tiếp hay gián
tiếp, do bất kỳ ai phụ thuộc vào thông tin có trong tờ tin này

LUÔN ĐẢM BẢO
• Vật nuôi có nhiều thức ăn và nước uống
• Vật nuôi có chỗ trú và đồ ngủ
• Mọi vật nuôi do quý vị chăm sóc có thể được nhận dạng dễ dàng và hợp lệ.
• Quý vị có số điện thoại của bác sĩ thú ý/cơ quan chăm sóc vật nuôi địa phương trong bộ đồ
khẩn cấp gia đình.
• Quý vị không bao giờ bỏ vật nuôi bị trói hoặc xích mà không có chỗ trú và đồ ngủ.
• Quý vị không bao giờ bỏ vật nuôi trên xe có động cơ.

Chuẩn bị Kế hoạch Khẩn cấp Vật nuôi
Bộ đồ Khẩn cấp cho Vật nuôi cần mang (cho mỗi vật nuôi)
Chi tiết nhận dạng

Đồ ngủ, đồ chơi

Thuốc men

Thiết bị vệ sinh

Chi tiết liên lạc gia đình
Tên

Số di động

Địa chỉ email

Thức ăn, cái mở hộp
Nước và bát
Hồ sơ tiêm chủng

Lồng/cũi chắc chắn,
xích, dây yên

Chi tiết bác sĩ thú y

Nhu cầu vệ sinh

Thông tin y tế vật nuôi
Tên

Thuốc men

Liều và mức độ thường
xuyên

Liên lạc khẩn cấp với một hộ gia đình theo chỉ định
Tên người liên lạc gần đó

Số điện thoại quan trọng

Địa chỉ

Trung tâm khẩn cấp y tế vật nuôi
RSPCA
1300 363 736 để báo cáo về vật nuôi bị mất hoặc tìm
thấy

Số điện thoại nhà/nơi làm

1300 animal
1300 264 625

Cơ quan sức khỏe vật nuôi địa phương
Bác sỹ thú y

Số khẩn cấp: 000 Ba số Không
(112 từ di động)

Dịch vụ Khẩn cấp Tiểu bang (SES)

132 500

Công ty Bảo hiểm Vật nuôi

Tên người liên lạc ở xa

Địa chỉ

Cảnh sát, Cứu hỏa và Khẩn cấp (chỉ gọi nếu quý vị tin
rằng tình hình khẩn cấp nguy hiểm tới tính mạng, rất
cấp bách hoặc nghiêm trọng)
Hội đồng Địa phương

Địa chỉ email

Số điện thoại bàn/di động
Địa chỉ email
Tờ tin này chỉ có mục đích thông tin và được cung cấp có thiện ý. Bộ An toàn Cộng đồng, Ứng phó Khẩn cấp Queensland và Dịch vụ Khẩn cấp Tiểu bang không
chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người nào về bất kỳ thiệt hại hay mất mát (bao gồm mất mát hay thiệt hại nặng) có thể bị chịu đựng hoặc gây ra, hoặc
có thể xảy đến trực tiếp hay gián tiếp, do bất kỳ ai phụ thuộc vào thông tin có trong tờ tin này

Dịch vụ thông tin và tư vấn vật nuôi
Nơi làm việc
Nơi làm việc

Để biết thêm thông tin về sự chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp, xin hãy ghé thăm:
www.disaster.qld.gov.au

Hàng xóm
Hàng xóm
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