ปกป้ องสัตว์ เลีย้ งของคุณในช่ วงการเกิดภัยพิบัติ
ชุดข้ อมูลการปกป้องสัตว์เล็กๆ (หนู และหนูตะเภา) ในช่วงการเกิดภัยพิบตั ิสาหรับดาวน์โหลด
การเตรียมชุดเพื่อรอดชีวิตจากภัยพิบตั ิ (Disaster Survival

กรุณาเก็บชุดอุปกรณ์เหล่านี ้ในสถานทีท่ ี่เข้ าถึงง่ายในเวลาเร่งด่วน

Kit) ให้ กบั สัตว์เลี ้ยงนันไม่
้ ตา่ งจากทีค่ ณ
ุ เตรียมไว้ สาหรับคนใน

และแจ้ งให้ ทกุ คนในบ้ าน รวมทังเพื
้ ่อนบ้ านทราบถึงตาแหน่งที่เก็บ

ครอบครัว ซึง่ มีพื ้นฐานคือ อาหาร นา้ และอุปกรณ์ ให้ ความ
อบอุ่น
และจัดเตรียมชุดเพื่อรอดชีวิต 2 ชุด คือ
1. ชุดสาหรับกรณีทคี่ ณ
ุ ต้ องหลบภัยอยูภ่ ายในบ้ านไม่เกิน 3 วัน
2. ชุดสาหรับกรณีทคี่ ณ
ุ ครอบครัว และสัตว์เลี ้ยงของคุณ
ต้ องอพยพออกจากพื ้นที่อย่างเร่งด่วน
ที่ใดที่ไม่ ปลอดภัยกับคุณ ก็ไม่ ปลอดภัยสาหรับสัตว์ เช่ นกัน

หมัน่ ตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์เหล่านี ้อย่างสม่าเสมอ
และเปลี่ยนอาหาร น ้า และยารักษาโรคให้ สดใหม่ โดยเปลี่ยนน ้า
ใหม่ทกุ ๆ 6 เดือน

ปกป้ องสัตว์ เลีย้ งของคุณในช่ วงการเกิดภัยพิบัติ
การเตรียมพร้ อมให้ กับสัตว์ เล็กๆ – รายการของที่ต้องเตรียม

ชุดรอดชีวิตในสถานการณ์ ฉุกเฉิน :
o อาหาร: เตรียมอาหารสัตว์ที่ไม่เน่าเสียง่ายสาหรับ 3 วัน
เป็ นอย่างน้ อย ใส่ในภาชนะสุญญากาศหรือกันน ้า
o นา้ : เตรียมน ้าให้ เพียงพอสาหรับ 3 วันเป็ นอย่างน้ อย
เพิ่มเติมจากส่วนที่คณ
ุ เตรียมไว้ ให้ ครอบครัว และคุณอาจ
ต้ องใช้ น ้าในการทาความสะอาดสัตว์เลี ้ยงด้ วย หากพวก
มันเคยชินกับการดื่มน ้าจากขวด ต้ องเตรียมขวดสารองไว้
ด้ วย
o ยารักษาโรค: เตรียมยา อาหารเสริม หรือความต้ องการ
เพิ่มเติมอื่นๆ สาหรับสัตว์เลี ้ยงใส่ในภาชนะที่กนั น ้า
o ประวัติการรักษาหรือการตรวจสุขภาพ: เก็บสาเนาการ
รักษาในภาชนะกันน ้า พร้ อมกับชื่อของสัตวแพทย์ และ
เบอร์ โทรศัพท์ (ในกรณีที่คณ
ุ ต้ องส่งสัตว์เลี ้ยงไปยังศูนย์รับ
เลี ้ยงสัตว์)
o ชุดปฐมพยาบาล: เตรียมชุดปฐมพยาบาลให้ กบั สัตว์ของ
คุณหรือเพิ่มเติมจากชุดปฐมพยาบาลประจาบ้ าน หารือกับ
สัตวแพทย์เกี่ยวกับการเตรียมตัวด้ านอืน่ ๆ ที่ชดุ ปฐม
พยาบาลของมนุษย์อาจไม่มี
คลิก้ ที่น่ ีเพื่อดูรายการชุดปฐมพยาบาลสาหรับสัตว์
เลีย้ ง
o ผ้ าห่ ม/ที่นอน: หรื อของใช้ ใกล้ เคียงเช่นผ้ าห่ม หรื อปลอก
หมอนที่พวกมันจะซุกตัวได้ เพื่อช่วยลดความเครียด
o สุขอนามัย: เตรียมอุปกรณ์สาหรับเก็บมูลสัตว์ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ กระดาษชาระ ถุงพลาสติก
ถุงมือ และน ้ายาทาความสะอาด (เพื่อลดความสกปรก)

การยืนยันตัวตน

o ภาพถ่ าย: เก็บภาพถ่ายล่าสุดของสัตว์เลี ้ยงของคุณไว้ ใน
ภาชนะกันน ้า รวมทังรายละเอี
้
ยดต่างๆ เช่น ชื่อ เพศ อายุ
สี และสายพันธุ์ รวมทังภาพถ่
้
ายของคุณคูก่ บั สัตว์เลี ้ยงเพื่อ
ช่วยในการยืนยันการเป็ นเจ้ าของเมือ่ เกิดการพลัดหลง
o เก็บข้ อมูลสารอง: กรุณาเก็บข้ อมูลไมโครชิพ ข้ อมูลสัตว
แพทย์ ข้ อมูลผู้ติดต่อ และรูปถ่ายต่างๆในรูปแบบดิจิตอล
บน Dropbox โทรศัพท์มือถือ หรื ออีเมล เพื่อง่ายต่อการนา
ข้ อมูลมาใช้ ค้นหาสัตว์เลี ้ยงของคุณ

อุปกรณ์ เพิ่มเติม:
o กรงหรืออุปกรณ์ สาหรับเคลื่อนย้ าย: ใช้ สาหรับ
เคลื่อนย้ ายสัตว์เลี ้ยงอย่างปลอดภัยและป้องกันการเตลิด
หนี (อุปกรณ์ที่ทาจากกระดาษอาจพังเสียหายได้ งา่ ย (เช่น
กล่องกระดาษ)
กล่องหรือกรงควรมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้ สตั ว์ยืนได้
อย่างสบาย สามารถหมุนตัว หรือนอนได้ รวมทังมี
้ ชอ่ ง
ระบายอากาศที่พอเพียง สัตว์เลี ้ยงของคุณอาจต้ องอยูใ่ น
กล่องนานหลายชัว่ โมง จึงควรเตรียมเครื่องนอน ผ้ าห่ม
และของเล่นชิ ้นโปรดไว้ ด้วยเพื่อช่วยลดความเครียด
สัตว์เล็กๆจะรู้สกึ ปลอดภัยหากสามารถหลบซ่อนตัวได้ จึง
ควรใส่กล่องกระดาษเล็กๆไว้ ในกรงด้ วย
o ตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าในกรงหรืออุปกรณ์เคลื่อนย้ ายสัตว์
เลี ้ยงนันมี
้ การระบุชื่อสัตว์ ชื่อเจ้ าของ เบอร์ โทรศัพท์ และที่
อยู(่ หากมีที่เพียงพอ) รวมทังท
้ าป้ายชื่ออีกชุดเก็บไว้ กบั ชุด
เพื่อรอดชีวิตจากภัยพิบตั ินี ้

ปกป้ องสัตว์ เลีย้ งของคุณในช่ วงการเกิดภัยพิบัติ
สถานที่หลบภัยที่ปลอดภัย

o

o

o

o

หากคุณจาเป็ นต้ องอพยพ กรุณานาสัตว์เลี ้ยงไปด้ วย สัตว์เลี ้ยง
เป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวและไม่ควรถูกทิ ้งไว้ ข้างหลัง หาก
สถานการณ์นนอั
ั ้ นตรายเกินกว่าจะอยูอ่ าศัยสาหรับคุณ ก็
อันตรายสาหรับสัตว์หรือสาหรับผู้ที่พยายามจะช่วยเหลือสัตว์
เช่นกัน ที่หลบภัยส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ นาสัตว์เข้ ามาพักพิงด้ วย
ดังนันคุ
้ ณจึงควรวางแผนและตกลงกับ “ที่หลบภัย” หรือที่พกั พิง
สัตว์ที่ทงคุ
ั ้ ณและสัตว์เลี ้ยง (หรือเฉพาะสัตว์เลี ้ยงเท่านัน)
้ สามารถ
เข้ าพักพิงได้ :
ที่หลบภัย: วางแผนและตกลงกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน
(ที่ไม่ได้ อยูอ่ าศัยร่วมกับคุณและเคยดูแลสัตว์เลี ้ยงให้ คณ
ุ มาก่อน)
ว่าสามารถรับเลี ้ยงสัตว์ให้ คณ
ุ ได้ โดยไม่จากัดเวลาในช่วงการเกิด
ภัยพิบตั ิ
เขียนชื่อเต็ม ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของคนเหล่ านัน้
เก็บรวมกับชุดรอดชีวิตจากภัยพิบัติและใส่ ไว้ ในภาชนะที่
กันนา้ ทังผู
้ ้ ใหญ่และเด็กทุกคนในครอบครัวควรรับรู้ข้อมูลเหล่านี ้
(ชื่อ/ที่อยู/่ หมายเลขติดต่อ) หรือพกข้ อมูลเหล่านี ้ไว้
แจ้ งสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้ านให้ ร้ ู ถึงสถานที่เก็บ
ชุดรอดชีวิตจากภัยพิบัติ (โดยมีชดุ สาหรับคุณและสัตว์เลี ้ยงอยู่
ด้ วยกัน และอีกชุดสาหรับการอยูแ่ ยกกับสัตว์เลี ้ยง) ในกรณีที่คณ
ุ
ไม่อยูบ่ ้ านขณะเกิดภัยพิบตั แิ ละไม่สามารถกลับมาหาสัตว์เลี ้ยง
ของคุณได้ เพื่อนบ้ านยังสามารถให้ อาหารและเลี ้ยงสัตว์ของคุณ
ได้ ในระยะหนึ่ง
บอกที่เก็บกุญแจบ้ านสารอง หรือให้ กุญแจสารองกับพวก
เขาไว้ (เผื่อที่เก็บกุญแจสารองของคุณถูกภัยพิบตั ิทาลายไป)

o วางแผนการนัดพบกับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณหลังจาก
ภัยพิบัติสงบลง นัดแนะสถานทีป่ ลอดภัยเพื่อพบปะและรับสัตว์
กลับมาเลี ้ยงอีกครัง้
o สถานที่หลบภัยที่ปลอดภัย: เตรียมข้ อมูลของที่หลบภัยที่เป็ น
มิตรกับสัตว์ (โรงแรมที่ยอมรับสัตว์ หรือศูนย์สตั วแพทย์ท้องถิ่น)
เก็บข้ อมูลเหล่านี ้ไว้ กบั คุณและทาสาเนาเก็บไว้ ในชุดรอดชีวิตจาก
ภัยพิบตั ิทกุ ชุด
สถานทีส่ ว่ นใหญ่อาจขอดูประวัติการตรวจสุขภาพก่อนการรับ
สัตว์เข้ าดูแล ที่พกั พิงบางแห่งอาจ “ยอมรับสัตว์เป็ นกรณีพิเศษ”
หากสัตว์เลี ้ยงของคุณอยูใ่ นกรงหรืออุปกรณ์เคลื่อนย้ าย (ที่ไม่ใช่
กล่องกระดาษ)
กรุณาโทรจองล่วงหน้ าหากคุณประเมินแล้ วว่ามีความจาเป็ นที่
ต้ องอพยพจากที่อยูอ่ าศัย

ทดลอง
ฝึ กฝนให้ คนในครอบครัวและสัตว์เลี ้ยงของคุณสามารถ
เคลื่อนย้ ายได้ อย่างปลอดภัยและสะดวก โดยการซักซ้ อมการ
อพยพไม่ยงั จุดที่ปลอดภัยภายในบ้ าน (ที่เก็บชุดรอดชีวิตจากภัย
พิบตั ิไว้ ) ตรวจสอบเวลาและทดลองอพยพซ ้าๆให้ ไวขึ ้นอย่างไม่มี
อาการตระหนก
จากนันเลื
้ อกที่หลบภัยทีป่ ลอดภัยสาหรับคุณ และซ้ อมการอพยพ
อีกครัง้ โดยการใส่สตั ว์ไว้ ในกรงหรืออุปกรณ์เคลื่อนย้ ายเพื่อทาให้
พวกมันคุ้นเคย
ทอลองอพยพทัง้ 2 รูปแบบในความมืด เพื่อให้ สามารถอพยพได้
อย่างรวดเร็วหากเกิดภัยพิบตั ิในช่วงกลางคืนหรือไฟฟ้าถูกตัด

ข้ อตกลงและเงื่อนไข: ข้ อมูล แนวทาง และคาแนะนาที่มีอยูใ่ นหน้ าเว็บไซต์เหล่านี ้ ("หน้ าข้ อมูล") อยูบ่ นพื ้นฐานของความเข้ าใจในแผนการฉบับฉุกเฉินเพื่อการปฏิบตั ิใน
การดูแลสวัสภาพสัตว์ที่ดีโดยองค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลก องค์กรฯมีความพยายามในการตรวจสอบให้ ข้อมูลเหล่านี ้มีความถูกต้ องที่สดุ ในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ อย่างไรก็
ตามองค์กรฯ ไม่รับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์ หรื อความน่าเชื่อถือของข้ อมูล และจะไม่มีการอัพเดทข้ อมูลเพิ่มเติม องค์กรฯไม่มีสว่ นในความรับผิดชอบใดๆ ทุกชนิด
(รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สาหรับการสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรื อความทุกข์ทรมาน (ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม หรื อเป็ นผลสืบเนื่อง และไม่วา่ จะเกิดขึ ้น
หรื อไม่ก็ตาม) ของบุคคลหรื อสัตว์ใด ๆ ที่นาข้ อมูลนี ้ไปใช้
ข้ อมูลนี ้เป็ นการระบุถึงลักษณะโดยทัว่ ไปเท่านัน้ และไม่ได้ มีเจตนาที่จะครอบคลุมถึงสถานการณ์ฉกุ เฉินทุกรูปแบบ และไม่สามารถใช้ ข้อมูลนี ้แทนคาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญได้ กรุณาปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณเพื่อขอคาแนะนาสาหรับสัตว์เลี ้ยงของคุณโดยเฉพาะ

