
تعلم عن اإلسعاف األولي لحيواناتك األليفة
الكالب والقطط هي أكثر من مجرد كونها حيوانات أليفة - إنها جزء من العائلة. ومثل أي فرد من أفراد العائلة، 

الحيوانات األليفة أيضا تستحق أن تتم العناية بها وحمايتها. ومن هذا المنطلق طورت جمعية الصليب األحمر األمريكية 
تعليمات اإلسعاف األولي للكالب واإلسعاف األولي للقطط، لتكون بمثابة تعليمات شاملة من شأنها المساعدة على 

االحتفاظ بصحة وسالمة وأمان الحيوانات األليفة. بدءا من المسؤوليات األساسية، مثل إزالة المبايض/التخصية وإعطاء 
األدوية والعالجات، ألجل إدارة طوارئ القلب واالستعداد للكوارث، تقدم هذه التعليمات واإلرشادات معلومات يمكن 

ألصحاب الحيوانات األليفة الثقة فيها.

اتصل بالفرع المحلي لشراء األدلة وطاقم مستلزمات اإلسعاف األولي أو سجل في المحل اإللكتروني للصليب األحمر 
Red Cross Store لمشاهدة سائر المنتجات المتوفرة.

خطط ألخذ حيواناتك األليفة معك في حال اإلخالء. إذا لم 
تكن اإلقامة آمنة بالنسبة لك، فهي ليست آمنة لها أيضا.

  تعلم عن الفنادق والموتيالت الواقعة على الطريق الذي 
تختاره لإلخالء التي ستقبلك أنت وحيواناتك األليفة في 

الطوارئ. اتصل بها مسبقا للحجز إذا كنت تعلم أنك قد 
تحتاج إلى اإلخالء. واسأل هل يمكن اإلعفاء عن سياسات 

"ال للحيوانات األليفة" في الطوارئ.

  إن معظم مالذات الصليب األحمر ال تقبل الحيوانات األليفة 
نظرا للهموم الخاصة بجوانب الصحة والسالمة واالعتبارات 
األخرى. حيوانات الخدمة التي تساعد األشخاص المعاقين 

يسمح بها في مالذات الصليب األحمر.

  تعلم عن األصدقاء، واألقارب، ومرافق اإلسكان، ومالذات 
الحيوانات أو البيطرة الذين يمكنهم العناية بحيواناتك في 

حال الطوارئ. جهز قائمة تحتوي على أرقام الهواتف. 

  ولو أن حيواناتك قد تشعر براحة أكثر عندما تكون كلها 
معا، ولكن استعد لوضعها في أماكن منفصلة. 

  أشرك حيواناتك األليفة في تمارين اإلخالء لتتعود على 
دخول الحاويات الخاصة بها والسفر بهدوء.

  تأكد من تطعيمات حيواناتك األليفة حالية وأن سائر الكالب 
والقطط تلبس القالئد مع ثبوتيات هوية محكمة وحديثة. 

تطالب الكثير من مالذات الحيوانات األليفة سجل 
التطعيمات الحالية لتخفيض انتشار المرض.

  فكر في تركيب الرقائق الصغيرة مع حيواناتك األليفة من 
قبل الطبيب البيطري.

قم بتجميع طاقم مستلزمات وأدوات قابل للنقل يحتوي 
على إمدادات وتموينات الطوارئ لحيواناتك األليفة.

  ضع المواد في مكان يمكن الوصول إليه وخزنها في 
حاويات قوية لكي يمكن نقلها بسهولة. يجب أن يشمل 

الطاقم ما يلي—

•    المقاود القوية، واأللجمة و/أو الناقالت لنقل 
الحيوانات األليفة بأمان وسالمة وضمان أنه ال يمكنها 

الهروب. 

•    مواد غذائية، مياه الشرب، والصحون، مقالة  
فضالت  القطة وأداة لفتح العلب يدويا. 

•     العالجات واألدوية والسجالت الطبية بحيث تكون 
مخزنة في حاوية صامدة للماء. 

•    طاقم مستلزمات لإلسعاف األولي. 

•     صورك الحالية مع حيواناتك األليفة في حال فقدها. 
بما أن الكثير من الحيوانات األليفة تتشابه مظهرا، 
فمن شأن هذه الصور المساعدة على إزالة الخطأ في 

إثبات الهوية والتشويش. 

•     معلومات عن الجداول الزمنية للتغذية، والحاالت 
الطبية، ومشاكل السلوكيات، واسم ورقم الطبيب 

البيطري الذي تراجعه إذا احتجت إلى تربية أو ترحيل 
حيواناتك األليفة. 

•     أسرة الحيوانات األليفة وألعابها، إذا كانت سهلة 
النقل.

تعلم عما ينبغي القيام به في حال اقتراب الكارثة.

  في غالب األحيان، يتم إصدار التحذيرات مسبقا قبل 
ساعات، وحتى قبل أيام. وعند أول إشارة إلى الكارثة، 

اتخذ الخطوات الالزمة لحماية حيواناتك األليفة. 

  اتصل مسبقا لتأكد من ترتيبات المالذ الطارئ بالنسبة 
لك ولحيواناتك األليفة. 

  اضمن أن سائر الحيوانات األليفة تلبس القالئد مع 
ثبوتيات هوية محكمة وحديثة. 

  تأكد من أن اإلمدادات والتموينات المطلوبة لحيواناتك في 
حال الكوارث جاهزة ويمكن أخذها باإلخطار قبل لحظة. 

  أحضر حيواناتك األليفة بالداخل لكي ال تضطر إلى 
البحث عنها إذا وجبت عليك المغادرة بسرعة.

 

  قد تتغير سلوكيات الحيوانات األليفة بشكل دراماتيكي عقب 
كارثة، حيث يمكن أن تصبح اعتدائية أو دفاعية، ولهذا اهتم 

برفاهيتها وحمايتها من مصادر الضرر لضمان سالمة 
األشخاص اآلخرين والحيوانات األخرى.

  راقب حيواناتك عن كثب وضعها تحت إشرافك المباشرة 
ألنها السياجات واألبواب تكون قد تعرضت للتلف.

  قد تضل الحيوانات األليفة الطريق، السيما إذا أثرت الكارثة 
على مؤشرات الرائحة التي تتيح لها عادة للعثور على بيوتها. 

  اعرف عن مصادر الشبب بمستوى األنف، أو المخلب أو 
الحافر السيما األنقاض، والمواد الكيماوية الراسبة، 

واألسمدة والمواد األخرى التي قد ال تبدو خطيرة للبشر.

  شاور الطبيب البيطري إذا استمرت مشاكل خاصة 
بالسلوكيات.

يجب أن تشمل خطط إجراءات الطوارئ 
الخاصة بعائلتك حيواناتك—سائر حيواناتك.

للمعلومات عن التخطيط للكوارث وإجراءات الطوارئ للثروة 
الحيوانية، والفرسان، والطيور، والزواحف أو الحيوانات 

الصغيرة األخرى، مثل الجربوع أو جرز الهامستر، فيرجى زيارة 
موقع الصليب األحمر RedCross.org أو الجمعية 

اإلنسانية للواليات المتحدة )www.HSUS.org( أو 
Ready.gov

أخبر عائلتك أنك في أمان 
إذا وقعت هزة أرضية، أو أية كارثة أخرى في مجتمعك، فسجل على موقع اآلمنين والسالمين الخاص بجمعية الصليب 
األحمر األمريكية المتوفر عبر RedCross.org/SafeandWell كي يمكن لعائلتك وأصدقائك االطالع على 

سالمتك. إذا لم يمكنك استخدام خدمة اإلنترنت، فاتصل بخدمة GET-INFO-866-1 لتسجيل نفسك وعائلتك.

الحيوانات األليفة واألمور المطلوب مراعاتها لسالمتها من الكارثة

عقب كارثة …ماذا ينبغي أن أفعل؟كيف يمكنني االستعداد؟

حيواتنا األليفة تثري حياتنا بطرق ال تحصى. 
وبالمقابل، فهي تعتمد علينا فيما يتعلق بسالمتها 

ورفاهيتها. والطريقة المثلى لضمان سالمة عائلتك 
تتمثل في االستعداد عن طريق وضع خطة كوارث. 
وإذا كنت تمتلك الحيوانات األليفة، فيجب أن تشمل 

تلك الخطة هذه الحيوانات. الجاهزية واالستعداد 
يساعدان على حماية األرواح.
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