Захистіть домашніх тварин
Складаючи плани дій у надзвичайних ситуаціях, не забувайте про своїх домашніх тварин.
Дізнайтеся, куди можна перенести домашніх тварин у надзвичайній ситуації, та пам'ятайте про їх
потреби, складаючи аварійний комплект запасів для вашої сім'ї.
Перед лихом
 Знайдіть безпечне місце, де зможуть перебувати
ваші домашні тварини. Такими місцями можуть
бути притулки для тварин у надзвичайній
ситуації, притулки при відділах із контролю за
домашніми тваринами, ветеринарні клініки,
оселі ваших друзів або родичів, що не зазнали
шкоди. Деякі готелі та мотелі можуть дозволити
вам приносити тварин; інші можуть тимчасово
скасувати свої правила щодо заборони
утримання тварин під час надзвичайної ситуації.
Довідайтеся заздалегідь, чи можна приносити
тварин.
 Подбайте про те, щоб на ваших тваринах завжди
були таблички з ідентифікаційним номером і
щоб кожний контейнер для переноски тварини
мав етикетку з контактною інформацією.
 Подбайте, щоб ваші тварини мали всі належні
щеплення. Притулки для тварин можуть
вимагати підтвердження вакцинації.
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Під час лиха
 При виникненні надзвичайної ситуації тримайте
тварин у будинку, щоб ви могли їх знайти.
 Не відкладайте підготовку на останню хвилину.
Попередження можуть робитися за декілька
годин або днів.
 Притулки для тварин будуть заповнюватися у
порядку живої черги. Зателефонуйте заздалегідь,
щоб дізнатися про наявність місць. Принесіть
речі, що входять до комплекту аварійних запасів
вашої тварини.
У разі евакуації беріть тварин із собою
 Якщо вам небезпечно залишатися у зоні
лиха, це так само небезпечно і для ваших
тварин. Не залишайте тварин у будинку, на
цепу надворі або бродити без нагляду. Вони
легко можуть зазнати травми, загубитися,
або їх можуть убити.
 Якщо ви від'їжджаєте, беріть свою тварину з
собою, навіть якщо ви думаєте, що зможете
повернутися додому через декілька годин.
 Вирушайте раніше — якщо ви чекатимете на
розпорядження про евакуацію, вам можуть
наказати залишити тварин.
Якщо ви не евакуюєтесь
 Тримайте тварин разом із собою у
безпечному місці в домі.




Держіть собак на повідку, а котів — у
контейнерах для переноски. Перевірте, щоб на
них були надіті ідентифікаційні таблички.
Заздалегідь домовтеся з надійними сусідами,
щоб вони забрали ваших тварин, якщо вас не
буде вдома під час надзвичайної ситуації.
Упевніться, що вони комфортно почуваються з
вашими тваринами, знають, де знайти їх і все
необхідне для них, а також що вони мають
ключі від вашого будинку.

Після лиха
 Не дозволяйте тваринам бродити без нагляду.
Тварини можуть загубитися, якщо зникнуть
знайомі орієнтири та запахи.
 Протягом декількох днів держіть собак на
повідку, а котів — у контейнерах для переноски
у будинку. Якщо ваш будинок пошкоджений,
вони можуть вискочити на вулицю і загубитися.
 Будьте терплячі з вашими тваринами.
Якнайшвидше відновіть їх звичний розпорядок.
Будьте готові до проблем із поведінкою. Якщо
проблеми не зникають або якщо у вашої
тварини є проблеми зі здоров'ям, порадьтеся з
ветеринаром.
Список аварійних запасів для домашніх тварин
Підготуйте все необхідне для від'їзду. Зберігайте
запаси у міцних і зручних для переноски
контейнерах. Покладіть:
 Медикаменти і медичні документи у
водонепроникному контейнері, а також аптечку
першої допомоги.
 Міцні повідки та ремені. Надійний контейнер
для переноски, досить великий, щоб ваша
тварина могла у ньому зручно стояти,
повертатися та лягати. Додайте ковдри або
рушники для постелі.
 Фотографію, яка допоможе упізнати загублених
тварин і довести право власності.
 Їжу та воду щонайменше на сім днів для кожної
тварини.
 Миски, котячий туалет, коробку для сміття і
ручний консервний ключ.
 Інформацію про графік годування, стан
здоров'я, проблеми з поведінкою тварини, а
також ім'я та номер телефону вашого
ветеринара.
 Постіль та іграшки тварин, якщо їх легко
принести.
 Газети, паперові рушники, пластикові мішки
для сміття, предмети догляду та побутовий
відбілювач.

