Khi Bạn Đi –

n

n

Đừng Rời Nhà Mà Bỏ

n Lại!

Khi xảy ra thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp và bạn phải rời đi

n .

Hãy LUÔN mang theo

ọi người luôn nghĩ rằng họ có thể sớm quay trở lại để chăm sóc cho th cưng của m nh, nhưng
thường thì tình hình trở nên xấu đi và họ không thể quay trở lại để cứu th cưng.
Đừng mạo hiểm s s ng củ th cưng, của bạn h

Khi Bạn Đi –
Giữ An Toàn Cho

n

n Của Bạn

củ những người cứu hộ.

ũn Đi.
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Nếu bạn đến một nơi
trú ẩn khẩn cấp công cộng,
th cưng của bạn có thể
không được phép vào trong.

Bạn và th cưng của bạn
có thể đi đâu để đảm bảo
an toàn? Nhà của một người
bạn hoặc thành viên
gi đ nh?
Một khách sạn thân thiện
với th cưng?

Hãy tính trước. huẩn
s n kế hoạch.

Hãy lập kế hoạch khẩn cấp d phòng trong trường hợp bạn không thể t chăm sóc cho vật nuôi. Hãy
xây d ng hệ th ng bạn bè thân thiết với hàng xóm, bạn è và người thân để đảm bảo sẽ có người s n
sàng chăm sóc hoặc sơ tán th cưng của bạn nếu bạn không th c hiện được việc đó.
Hãy tham gia vào
Ban Lập Kế Hoạch Khẩn Cấp Đ Phương (LEP ). Hã trở thành thành viên của
Nhóm Ứng Phó Khẩn Cấp Cộng Đồng (CERT). Hãy hỗ trợ kế hoạch cung cấp nơi tr ẩn thân thiện với
th cưng tại cộng đồng của bạn. Kiểm tra với Cán Bộ iểm oát Vật Nuôi của bạn hoặc tòa th chính
đ phương để tìm cách mà bạn có thể hỗ trợ.
Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể chuẩn b s n sàng và cách tình nguyện, hãy vào trang web
của Nhóm Ứng Phó Động Vật Tiểu Bang Massachusetts (SMART)

tại đ a chỉ www.smart-mass.org

Lập Kế Hoạch, Ứng Phó và Khắc Phục
Thảm Họa cho Động Vật

