
CHUẨN BỊ CHO THÚ NUÔI 
TRONG NHÀ

Thú Vật Quý Vị Nuôi Có Sẵn Sàng cho Thời Tiết Mùa Đông Chưa? 
Cũng như khi quý vị chuẩn bị hộp tiếp liệu khẩn cấp cho gia đình, hãy nghĩ trước về những thứ cơ bản 
để thú sinh tồn, nhất là thực phẩm và nước. Hãy nghĩ đến việc chuẩn bị hai hộp. Trong một hộp, cất tất cả 
những thứ quý vị và thú nuôi sẽ cần đến để ở nguyên tại chỗ. Hộp thứ nhì là hộp có thể đem theo nếu quý vị 
và thú nuôi cần di tản. Nhớ thường xuyên xem lại những gì cất trong những hộp này, nhất là thực phẩm và 
thuốc men, để chắc chắn là vẫn tươi tốt.

Những Thứ Cơ Bản trong Hộp Chuẩn Bị cho Thú Nuôi

 F Thực phẩm cho mỗi thú
• Trữ thực phẩm ít nhất là đủ cho ba ngày trong một hộp kín 

gió, không thấm nước. 
 F Nước cho mỗi thú

• Trữ nước ít nhất là đủ cho ba ngày cho thú quý vị nuôi, 
ngoài lượng nước quý vị cần cho chính mình và gia đình 
(một ga lông nước mỗi ngày cho một con thú cỡ bằng một 
con chó lớn). 

 F Thuốc men và các loại thuốc giảm căng thẳng/hồi hộp cùng với 
chỉ dẫn y tế 
• Trữ thêm thuốc men cho thú trong một hộp không thấm 

nước nếu thú cần dùng thường lệ và trong tình trạng căng 
thẳng. Cất chỉ dẫn cùng với thuốc phòng trường hợp có 
người khác giúp thú vật của quý vị.

 F  Hộp cứu thương cho thú nuôi 
• Nói chuyện với bác sĩ thú y về những gì thích hợp nhất cho 

các nhu cầu y tế khẩn cấp của thú quý vị nuôi. Đa số những 
hộp này nên có các cuộn bông băng, băng dán và kéo, 
dầu trụ sinh, ngừa rận và ve, bao tay bằng latex, isopropyl 
alcohol và dung dịch nước muối. Cất thêm một quyển sách 
tham khảo cứu thương cho thú vật. 

 F Cất thêm một vòng cổ có thẻ bài ID hiện hành, dây buộc 
• Thú nuôi của quý vị nên luôn luôn đeo vòng cổ có thẻ bài 

ngừa bệnh dại và chi tiết riêng về thú. Hãy cất thêm một dây 
buộc, vòng cổ và thẻ bài ID dự phòng trong hộp tiếp liệu 
khẩn cấp của thú. Hãy nghĩ đến việc nói chuyện với bác sĩ 
thú y của quý vị về việc ghi chi tiết riêng về thú vĩnh viễn như 
gắn micro chip, và ghi tên thú vào một bộ lưu dữ kiện thu hồi. 

 F Chi tiết liên lạc và hồ sơ y tế 
• Giữ một bản sao tên và số điện thoại của bác sĩ thú y – cùng 

với các bệnh viện thú y khẩn cấp, các nơi giữ thú và chỗ tạm 
trú cho thú gần đó - với quý vị và cất một bản trong hộp của 
quý vị. Cất các chi tiết này cùng với bản sao chi tiết ghi danh 
thú, giấy tờ nhận nuôi, giấy tờ chủng ngừa và hồ sơ y tế 
trong một túi plastic sạch hoặc hộp đựng không ngấm nước 
và cất vào hộp của quý vị.

F Thùng hoặc giỏ đựng thú 
• Nếu quý vị cần di tản trong trường hợp khẩn cấp thì hãy 

đem theo thú vật với quý vị nếu có thể làm được. Trong 
nhiều trường hợp, quý vị có thể dễ làm vậy hơn bằng cách 
có sẵn một thùng hoặc giỏ để bỏ thú vào đó thoải mái khi 
chuyên chở. Thùng hoặc giỏ đựng này phải có kích thước 
vừa cho thú đứng, xoay người và nằm xuống. Nhớ ghi tên 
và chi tiết liên lạc của quý vị trên thùng. Cũng có thể cất hộp 
tiếp liệu khẩn cấp cho thú trong thùng này. 

F Vật liệu vệ sinh
• Hãy trữ sẵn tro mèo và hộp đựng tro cho mèo nếu thích hợp, 

cũng như báo cũ, khăn giấy, bao rác bằng plastic và thuốc 
tẩy chlorine dùng trong nhà ở thể lỏng cho các nhu cầu vệ 
sinh của thú. Quý vị có thể dùng thuốc tẩy để khử trùng (pha 
loãng chín phần nước với một phần thuốc tẩy). Nếu quý vị 
không thể đun sôi nước, trong trường hợp khẩn cấp quý 
vị cũng có thể dùng thuốc tẩy để khử trùng nước. Pha 1/8 
muỗng cà phê (hay 8 giọt) thuốc tẩy dùng trong nhà ở ở thể 
lỏng loại thường, không có mùi thơm, vào mỗi ga lông nước, 
quậy đều và để lắng trong 30 phút trước khi dùng. 

F Một tấm hình chụp quý vị và thú với nhau 
• Nếu quý vị bị ly tán với thú trong trường hợp khẩn cấp, một 

tấm hình chụp quý vị và thú với nhau sẽ giúp chứng minh 
quyền sở hữu của quý vị và để người khác giúp thú của quý 
vị. Ghi các chi tiết về giống loài, tuổi, phái tính, màu lông và 
các đặc điểm nhận diện. 

F Thêm những thứ khác cho các nhu cầu cá biệt và vật dụng 
thoải mái quen thuộc 
• Cất các món đồ chơi, kẹo bánh ưa thích hoặc chăn mền đặc 

biệt vào hộp của quý vị. Những món quen thuộc có thể giúp 
giảm bớt căng thẳng cho thú của quý vị.



Thu thập chi tiết liên lạc để cấp cứu thú vật.

Hãy ghi ra chi tiết liên lạc và địa chỉ của các cơ quan kiểm soát 
thú vật trong khu vực gồm cả Hội Nhân Đạo hoặc Hội Ngăn 
Ngừa Hành Động Độc Ác với Thú Vật, và các bệnh viện cấp cứu 
thú y. Quý vị giữ một bản sao các số điện thoại này và cất một 
bản trong hộp tiếp liệu khẩn cấp của thú. Hãy mua hoặc tự làm 
các nhãn “Pets Inside” (“Trong Nhà Có Thú Vật”) để dán trên  

cửa ra vào hoặc cửa sổ, gồm cả chi tiết có bao nhiêu thú và loại 
thú trong nhà quý vị để nhân viên cứu hỏa và nhân viên cấp cứu 
biết. Hãy nghĩ đến việc ghi số điện thoại liên lạc với quý vị trong 
trường hợp khẩn cấp. Và, nếu có thì giờ, hãy nhớ viết hàng chữ 
“Evacuated with Pets” (“Đã Di Tản Cùng Với Thú”) trên nhãn, nếu 
quý vị đưa thú đi nơi khác.

Những người dành ra thì giờ để chuẩn bị trước cho chính họ và thú của họ có thể sẽ gặp ít khó khăn, 
căng thẳng và lo lắng hơn. Hãy dành ra chút thì giờ ngay bây giờ để chuẩn bị trước cho chính quý vị 
và thú của quý vị.

CHUẨN BỊ CHO THÚ NUÔI TRONG NHÀ

Lập một Kế Hoạch về Thú Nuôi
 F Hoạch định cách gộp các thú lại trong trường hợp cần di tản và 

tiên liệu quý vị sẽ đi đâu.

 F Tìm hiểu những giải pháp khác. Trước khi xảy ra tình trạng khẩn 
cấp, hãy tìm xem có các cơ sở nào trong khu vực quý vị hoặc 
gần nơi họp mặt của quý vị mà quý vị và thú có thể đến đó. Các 
giải pháp này có thể gồm: khách sạn và nhà trọ có nhận thú 
nuôi; các cơ sở nhận cho trọ như nơi giữ thú hoặc bệnh viện 
thú y gần một cơ sở di tản.

 F Nếu quý vị đã được cảnh giác trước nhiều về một trường hợp 
thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như có thể lụt hoặc nhiệt độ 
xuống thấp đến mức đóng băng, hãy nhớ cho thú vào trong nhà.

 F Nếu quý vị phải di tản, hãy đem theo thú nếu có thể được. Nếu 
quý vị đến một nơi tạm trú công cộng, hãy nhớ là thú vật có thể 
không được phép vào trong nhà. Hãy chọn chỗ gửi trước tùy 
theo số thú và loại thú của quý vị.

 F Hãy nghĩ đến việc nhờ gia đình hoặc bạn bè nếu họ sẵn lòng nhận 
cho quý vị và thú của quý vị tạm trú trong trường hợp khẩn cấp.

Lập một Hệ Thống Bạn 
 F Hoạch định cùng với hàng xóm, bạn bè hoặc thân nhân để chắc 

chắn là có người chăm sóc hoặc di tản thú của quý vị nếu quý 
vị không làm được. Tốt nhất là có người ở gần địa điểm chính 
của thú.

 F Hãy nói chuyện với bạn chăm sóc thú của quý vị về các kế 
hoạch di tản của quý vị và cho họ biết quý vị cất hộp tiếp liệu 
khẩn cấp của thú ở chỗ nào.

 F Đem theo chi tiết liên lạc của bạn chăm sóc thú của quý vị khi 
quý vị đi xa. Nếu quý vị không có mặt ở nhà khi xảy ra thời tiết 
khắc nghiệt, hãy gọi cho bạn chăm sóc thú để nhờ họ giữ cho 
thú được an toàn và an ninh trong nhà.

 F Chỉ định các địa điểm cụ thể (một nơi trong khu xóm và một nơi 
ở xa) để gặp nhau trong trường hợp khẩn cấp.

 F Nếu không có ai để giúp thú của quý vị, hãy mua hoặc tự làm 
các nhãn “Pets Inside” (“Trong Nhà Có Thú Vật”) để dán trên 
cửa ra vào hoặc cửa sổ, gồm cả chi tiết có bao nhiêu thú và loại 
thú trong nhà quý vị để nhân viên cứu hỏa và nhân viên cấp 
cứu biết. Hãy nghĩ đến việc ghi số điện thoại liên lạc với quý vị 
trong trường hợp khẩn cấp. (Và, nếu có thì giờ, hãy nhớ viết 
hàng chữ “Evacuated with Pets” (“Đã Di Tản Cùng Với Thú”) 
trên nhãn, nếu quý vị đưa thú đi nơi khác.)

Nói Chuyện với Bác Sĩ Thú Y Của Quý Vị về Vấn Đề Hoạch Định Khẩn Cấp

Hãy thảo luận về những loại nào quý vị nên có trong hộp cứu thương 
khẩn cấp của thú. Hãy ghi tên các bác sĩ thú y hoặc bệnh viện thú y 
tại các thành phố khác mà quý vị có thể cần đến đó tạm trú. Quý vị 
cũng nên nói chuyện với bác sĩ thú y về việc ghi chi tiết riêng về thú 

vĩnh viễn như gắn micro chip, và ghi tên thú vào một bộ lưu dữ kiện 
thu hồi. Nếu thú của quý vị được gắn micro chip, hãy cập nhật chi tiết 
liên lạc khẩn cấp và ghi danh với một bộ lưu dữ kiện thu hồi đáng tin 
cậy để quý vị và thú có thể mau đoàn tụ.


