DID YOU FIND KITTENS?
Follow these steps so that everyone is a winner!

WAIT!
Don't move the kittens just yet! If the kittens are in a safe location it's very possible that mom is out
looking for food or hiding nearby watching over them. The kittens are safest with their mom at least
until they are eating on their own.

WATCH!
To keep the kittens safe, keep an eye on them but don't get too close as this may scare mom away.
She should return in about 4 to 6 hours to feed and care for her kittens. Kittens do not need to be
with their mom constantly.

If mom returns

If mom does not return
Kittens should only be picked up if they are unsafe and you have
determined mom is no longer caring for them. You can bring them to
OC Animal Care where they will be evaluated and if possible entered
into our Foster Program. Becoming a foster home saves lives !

WIN!

By waiting before intervening with found kittens everyone wins!
Here are a few of the reasons why:
If the kittens are 'kit-napped' Mom will lose the ability to provide
essential nutrients and early socialization
Bottle kittens are resource and time intensive and many shelters do not
have the ability to care for them
Kittens are given a better chance of survival!

Joining a foster program and/or caring for kittens until they are eating on their own greatly
improves their chance of survival. OC Animal Care can provide some supplies for bottle feeding
fosters! Check out our website or email foster@occr.ocgov.com for more information!
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¿ENCONTRÓ GATITOS?
¡Siga estos pasos de manera que todos ganen!

ESPERE
¡Aún no traslade a los gatitos! Si ellos están en un lugar seguro, es muy posible
que la mamá esté buscando alimento o esté escondida cerca, vigilándolos. Los
gatitos están más seguros con su mamá, al menos hasta que coman por su cuenta.

OBSERVE
Para mantener a los gatitos seguros, vigílelos pero no se acerque mucho ya que esto puede
ahuyentar a la mamá. Ella debería regresar en alrededor de 4 a 6 horas para alimentar y cuidar a los
gatitos. Ellos no necesitan estar con su mamá constantemente.

Si la mamá no regresa

Si la mamá regresa

Los gatitos solo se deben recoger si no están en un lugar seguro y ha determinado
que la mamá ya no los está cuidando. Puede traerlos al refugio de animales OC
Animal Care donde serán evaluados y, si es posible, entrarán en nuestro
Programa de Acogida. ¡Convertirse en un hogar de acogida salva vidas!

GANE

Al esperar antes de intervenir con gatitos encontrados, ¡todos
ganan! A continuación se presentan algunos de los motivos:
Si los gatitos son ‘secuestrados’, la mamá ya no podrá proporcionar los
nutrientes esenciales ni la socialización temprana
Los gatitos que se alimentan con biberón requieren recursos y tiempo,
y muchos refugios no tienen la capacidad de cuidarlos
Los gatitos tienen más oportunidad de sobrevivir

Unirse a un programa de acogida o cuidar a los gatitos hasta que puedan comer por su
cuenta mejora considerablemente su oportunidad de supervivencia. OC Animal Care
puede proporcionar algunos suministros para quienes cuidan animales que se alimentan con biberón
¡Revise nuestro sitio web o correo electrónico foster@occr.ocgov.com
para obtener más información!
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BẠN TÌM THẤY MÈO CON?
Làm theo các bước sau để ai cũng là người chiến thắng!

CHỜ ĐỢI
Đừng vội di chuyển lũ mèo con! Nếu chúng đã ở vị trí an toàn, rất có thể mèo mẹ đang
ra ngoài kiếm ăn hoặc đang trốn ở đâu đó quan sát chúng. Lũ mèo an toàn nhất là
khi có mẹ, ít nhất là cho đến khi chúng tự kiếm ăn được.

QUAN SÁT
Để giữ an toàn cho lũ mèo, hãy để mắt đến chúng nhưng đừng lại quá gần bởi làm vậy sẽ
dọa cho mèo mẹ chạy mất. Cứ 4 đến 6 tiếng, mèo mẹ lại trở về để cho con ăn và
chăm sóc các con. Mèo con không cần bám mẹ liên tục.

Nếu mèo mẹ không quay về

Nếu mèo mẹ quay về

Bạn chỉ nên đón mèo con đi nếu chúng không được an toàn và bạn xác định rằng
mèo mẹ không còn chăm sóc con nữa. Bạn có thể đưa lũ mèo đến OC Animal Care,
tại đây chúng sẽ được đánh giá, và nếu có thể, sẽ được đưa vào Chương trình Nhận
nuôi của chúng tôi. Làm một nhà chăm nuôi là cứu sống nhiều sinh mệnh!

CHIẾN
THẮNG

Chiến thắng nằm ở chỗ Chờ đợi trước khi can thiệp với lũ mèo!
Sau đây là một số lý do:
Nếu mèo con bị “bắt cóc”, Mèo mẹ sẽ không còn có thể cung cấp các
chất dinh dưỡng thiết yếu và phải hòa nhập sớm
Chăm sóc mèo con còn non tốn rất nhiều thời gian và công sức, tiền
bạc, nên nhiều cơ sở không có khả năng chăm sóc cho chúng
Mèo con đã có cơ hội sống sót tốt hơn

Tham gia một chương trình nhận nuôi và/hoặc chăm sóc mèo con cho đến khi chúng tự ăn
uống được sẽ nâng cao đáng kể cơ hội sống sót của chúng. OC Animal Care có thể cung cấp một số vật
tư phục vụ việc nhận nuôi và cho bú bình! Hãy truy cập trang web của chúng tôi hoặc email về
foster@occr.ocgov.com để biết thêm thông tin!
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