
الحیوانات المنزلیة 
والكوارث 

 

في حالة اإلخالء، أفضل طریقة 
لحمایة حیواناتك المنزلیة ھي 

فترك الحیوانات . إخالؤھا أیضا
المنزلیة، حتى لو حاولت إعداد 

مكان آمن لھا، یحتمل أن ینجم عنھ إصابتھا بأذى، أو فقدانھا، 
 .أو ما ھو أسوأ من ذلك

 
تعرف على مكان آمن تنقل 

 إلیھ حیواناتك المنزلیة
الرفق بالحیوان یمكن لجمعیة   

تقدیم معلومات مفیدة عن 
الحیوانات المنزلیة في أوقات 

 .الكوارث
 
 
، بما "صدیقة الحیوانات المنزلیة"احتفظ بقائمة باألماكن  -

. في ذلك أرقام الھاتف
واستعلم عن إمكان التخلي في 

حاالت الطوارئ عن سیاسة 
" ممنوع دخول الحیوانات"

في الفنادق أو الموتیالت أو 
 .ق األصدقاءشق

 
اسأل األقارب أو األصدقاء أو غیرھم من األشخاص خارج  -

 .المنطقة المتضررة عن إمكانیة إیوائھم حیواناتك في منازلھم

 
أدِخل جمیع الحیوانات  -

المنزلیة إلى داخل المنزل عند 
بدء حالة الطوارئ لكي ال 

تضطر الحیوانات للبحث عنك 
 .إذا تركت المنزل في عجلة

 
من ارتداء جمیع الكالب  تأكد -

والقطط لطوق العنق، ومن تثبیت 
 .معلومات حدیثة عن ھویتھا بھ

 
 

ینبغي نقلھا في  الطیور
ویلزم . حامل مأمون للسفر

تزویدھا ببضع شرائح من 
الفواكھ والخضراوات 

الطازجة ذات المحتوى 
احتفظ  .العالي من الماء

بصورة فوتوغرافیة وقم بتركیب 
واصطحب كمیة . أربطة لألرجل

كبیرة من الفوط الورقیة أو ورق 
الصحف لجمع المخلفات التي 

 .فص الطیورتتراكم في قاع ق
 
 

یمكن نقلھا في كیس  الثعابین
وسادة ولكن یجب نقلھا إلى مكان 
إیواء أكثر أمنا عند وصولھا إلى 

اصطحب وعاء . موقع اإلخالء
للماء كبیرا بما یكفي للتشریب 

 .فضال عن وسادة تدفئة
 
 

، اتبع السحالي األلیفةعند نقل 
نفس التوجیھات التي سبق ذكرھا 

 .عن الطیور
 
 

مثل (الثدییات الصغیرة 
والقوارض " الھمستر"

ینبغي نقلھا في ) األخرى
وینبغي . أوعیة حمل مأمونة

اصطحاب أفرشة، وأوعیة 
 .للطعام وزجاجات میاه
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