Lời Khuyên An Toàn Cho Động Vật Lớn
Hãy chụp nhiều bức ảnh dưới nhiều góc độ cho chú ngựa của bạn cũng như chụp ảnh bạn với ngựa của mình.
Chuẩn bị các phần mô tả về mỗi chú ngựa và cất vào nơi an toàn, ví dụ như hộp ký gửi ngân hàng, cách xa nơi
nuôi ngựa. Những điều này sẽ giúp bạn cung cấp thông tin nhận dạng cho nhân viên kiểm soát vật nuôi khi ngựa
của bạn đi lạc hay bị chia tách khỏi bạn trong tình huống khẩn cấp.
Hãy buộc thẻ nhận dạng vào ngựa của bạn, trong đó ghi rõ tên ngựa, tên bạn, địa chỉ, số điện thoại và email. Thẻ
bấm tai gia súc có thể được buộc quanh cổ ngựa và thông tin trên thẻ phải được viết bằng bút mực không thể tẩy
xóa, bút màu cho gia súc/động vật hoặc bạn có thể viết thông tin lên một miếng băng keo và dán vào dây buộc
cổ.

Hãy đảm bảo rằng tất cả thiết bị di chuyển ngựa của bạn đều được bảo dưỡng tốt và sẵn sàng sử dụng khi có
thông báo và hãy đảm bảo ngựa của bạn biết cách đi lên xe moóc hoặc xe van.

Hãy dọn dẹp sạch bụi rậm và vật liệu dễ cháy khác xung quanh chuồng ngựa và bãi nuôi ngựa của bạn (ít nhất
30 feet) và cào cỏ các khu vực xung quanh. Cất các loại gas, sơn, dung môi, cỏ khô, rơm, vỏ bào, mảnh gỗ và
chất dễ cháy khác trong thùng chứa an toàn đã được xác nhận, tránh xa các tòa nhà có người/vật ở.
Dọn dẹp bề mặt mái nhà và máng xối thường xuyên.
Luôn nối một ống nước (tối thiểu 100 inch) có vòi phun với một vị trí phù hợp.
Ghi biển “Cấm Hút Thuốc” xung quanh chuồng ngựa và trong cả khu vực trồng cây nếu cần.
Hãy đảm bảo cưa xích và thiết bị khác đã có dụng cụ chống tia lửa điện.
Lên kế hoạch một lối đi bộ thoát hiểm khác cho ngựa nếu các con đường bị chặn do hỏa hoạn hay đống đổ nát.
Nếu bạn phải sơ tán ngựa khỏi chuồng ngựa bị cháy, hãy đóng cửa chuồng và/hoặc tàu ngựa sau khi bạn ra
khỏi. Những chú ngựa bị hoảng sợ có thể chạy quay lại vào tàu ngựa nếu bạn không giám sát chúng chặt chẽ
khi có hỏa hoạn.
Hãy dành thời gian lên kế hoạch cần làm gì trong tình huống khẩn cấp. Hãy thảo luận kế hoạch với bất cứ ai
trong trang trại hay chuồng ngựa để họ biết cần làm gì. Sẽ không có thời gian để sắp xếp nếu bắt đầu xảy ra
tình huống khẩn cấp. Hãy thông báo kế hoạch ở nơi dễ nhìn thấy. Ít nhất hãy tổ chức một cuộc họp hàng năm
để thảo luận về các kế hoạch cứu hỏa.

