
 
 

Giúp Thú Nuôi Của Bạn Điều Chỉnh Sau Thảm Họa 

 Trong vòng vài ngày đầu tiên sau thảm họa, hãy xích thú nuôi của bạn khi đi ra ngoài. Luôn 
luôn giữ khoảng cách gần. Các địa điểm và mùi hương quen thuộc có thể bị thay đổi và thú 
nuôi của bạn có thể bị nhầm lẫn và lạc. Các đường dây điện bị đứt sẽ gây nguy hiểm.  

 Hành vi của thú nuôi của bạn có thể thay đổi sau một thời gian trải qua tình trạng khẩn cấp. 
Những thú nuôi bình thường rất yên tĩnh và thân thiện có thể trở nên hung hăng hay tự vệ. Hãy 
giám sát thú nuôi chặt chẽ.  

 Hãy đảm bảo rằng thú nuôi bên ngoài có chỗ ở và nước sạch. 

 Hãy chú ý đến động vật hoang dã hoặc động vật đi lạc. Đối với động vật hoang dã, các cơ sở bị 
hủy hoại trong một cơn bão thường rất hấp dẫn và dễ ra vào.  

 Hãy chú ý đến môi trường xung quanh và tránh động vật hoang dã hoặc động vật đi lạc. Gọi 
cho cơ quan thẩm quyền địa phương để xử lý động vật sống và/hoặc chết theo hướng dẫn của 
địa phương.  

 Khảo sát khu vực bên trong và ngoài căn nhà của bạn để xác định xem có đồ vật nhọn, vật liệu 
nguy hiểm, động vật hoang dã nguy hiểm, nước bẩn, dây điện đứt hay mối nguy nào khác 
không.  

 Kiểm tra chặt chẽ thú nuôi của bạn và liên lạc ngay lập tức với bác sĩ thú ý nếu bạn chú ý thấy 
chúng bị thương hay có dấu hiệu bị ốm.  

 Chỉ thả ngựa/gia súc trong khu vực khép kín an toàn. Lần thả đầu tiên nên được thực hiện vào 
ban ngày, khi bạn có thể quan sát chặt chẽ các thú nuôi.  

 Chỉ thả mèo, chó và động vật nhỏ khác trong nhà. Chúng có thể gặp phải động vật hoang dã 
nguy hiểm và đống đổ nát nếu được cho phép ra ngoài mà không có xích hay được giám sát.  

 Hãy đảm bảo thú nuôi không thể đi khỏi nhà bạn bằng cách sửa lại những hàng rào bị hỏng.  

 Hãy chú ý xem có mối nguy nào ở mũi, móng hoặc chân không, ví dụ như mảnh vỡ, hóa chất bị 
tràn đổ, phân bón và chất khác có thể không được coi là gây nguy hiểm cho người.  

 Vệ sinh móng động vật để làm sạch mảnh vỡ và tro.  

 Chỉ thả chim và động vật bò sát nếu cần thiết và chỉ khi chúng bình tĩnh và ở trong phòng kín.  

 Cung cấp lại thức ăn theo khẩu phần nhỏ, từ từ tăng lên khẩu phần đầy đủ nếu động vật đã 
không được ăn uống hoặc ăn loại thức ăn khác trong thời gian dài.  

 Cho phép tất cả các thú nuôi ngủ/nghỉ ngơi thoải mái mà không đánh thức để chúng khôi phục 
sau khi bị chấn thương và căng thẳng.  

 Nếu thú nuôi của bạn đi lạc, hãy kiểm tra các chuồng thú nuôi địa phương cho động vật đi lạc 
hàng ngày. 
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