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Việc cuối cùng mà quý vị muốn làm là chuẩn 
bị sẵn sàng để đề phòng trường hợp có thảm 
họa như gió lốc to đập vào cánh cửa sau nhà. Bí 
quyết là lập kế hoạch trước cho cả quý vị và 
thú nuôi trong nhà. Bảo đảm rằng quý vị có sẵn 
bộ đồ tiếp liệu cho trường hợp có thảm họa 
dành cho thú nuôi trước khi quý vị và thú nuôi 
trong nhà vào trong xe và tìm nơi trú ẩn. Còn 
nếu không, quý vị có thể phải tranh giành một 
vài đồ tiếp liệu còn lại trong tiệm với những 
người khác cũng có thú nuôi. 
 
Trong bộ đồ tiếp liệu dành cho thú nuôi trong 
trường hợp thảm họa cần có các vật dụng sau 
đây: 
 

• Thuốc men, một bộ đồ sơ cứu, và hồ sơ 
sức khỏe đựng trong hộp không thấm 
nước. Cũng nên chuẩn bị sẵn cuốn sách 
hướng dẫn về sơ cứu cho thú nuôi. 

 

• Xích vững chắc, dây dắt, và lồng đựng 
để chuyên chở thú nuôi một cách an 
toàn và bảo đảm rằng thú nuôi không 
thể thoát ra ngoài. Lồng đựng phải đủ 
lớn để thú nuôi có thể đứng một cách 
thoải mái, xoay người và nằm xuống. 
Thú nuôi của quý vị có thể phải ở trong 
lồng đựng trong nhiều giờ khi quý vị 
chờ bão tan tại một nơi tạm trú. Nhớ sử 
dụng loại lồng đựng chắc chắn mà 
không có các đồ vật lỏng lẻo ở bên 
trong. Đối với những loại lồng này, quý 
vị cần phải có chăn mền hoặc khăn để 
làm nệm ngủ và giữ ấm, và các vật 
dụng đặc biệt khác. 

 

• Các bức hình mới nhất và tài liệu mô tả 
về thú nuôi của quý vị để giúp những 
người khác nhận biết thú nuôi của quý 
vị trong trường quý vị và thú nuôi bị ly 
tán, và chứng minh rằng thú nuôi đó là 
của quý vị. 

• Bát đựng, cát trộn phân thú vật và hộp 
đựng cát trộn phân thú vật, dụng cụ mở 

lon bằng tay, và lượng nước và thực 
phẩm đủ dùng cho mỗi con thú nuôi 
trong ít nhất ba ngày. Để dành các loại 
thực phẩm không dễ hỏng trước và sau 
đó thêm các loại thực phẩm dễ hỏng 
vào phút cuối cùng. 

 

• Thông tin về giờ cho ăn, các bệnh tật, 
các vấn đề về hành vi, và tên và số điện 
thoại liên lạc của bác sĩ thú y của quý vị 
để đề phòng trường hợp quý vị phải gửi 
trọ hoặc đưa chúng cho nơi khác chăm 
nuôi. 

 

• Đồ chơi và giường nằm cho thú nuôi, 
nếu quý vị có thể dễ dàng mang theo 
các vật dụng này, để giảm bớt căng 
thẳng. 

 

• Các vật dụng hữu ích khác bao gồm 
báo, khăn giấy, túi nilon đựng rác, dụng 
cụ cắt tỉa lông, và thuốc tẩy gia dụng. 

 
Sau khi đã tập hợp các vật dụng, quý vị nên giữ 
các vật dụng đó ở nơi dễ lấy và đựng trong các 
hộp đựng chắc chắn (túi đồ lề, các hộp đựng có 
nắp đậy, vali có bánh xe đẩy) dễ mang xách.   
 
Tuy nhiên, việc tập hợp một bộ đồ tiếp liệu 
trong trường hợp có thảm họa chỉ là một bước 
để bảo đảm rằng quý vị và thú nuôi của quý vị 
chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp thảm họa, 
thiên tai, hoặc trường hợp khác. Hiệp Hội Nhân 
Đạo Hoa Kỳ (Humane Society of the United 
States) có rất nhiều lời khuyên khác, từ việc tìm 
nơi cư trú tạm thời có nhận thú nuôi cho tới 
việc đưa thú nuôi trở lại nhà sau khi xảy ra 
thảm họa. Quý vị có thể tìm đọc các lời khuyên 
này tại trang mạng điện toán www.hsus.org. 
 
Phỏng theo Hiệp Hội Nhân Đạo Hoa Kỳ 
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