
Học Cách Sơ Cứu cho Vật Nuôi 
Chó và mèo không chỉ là vật nuôi—chúng là một phần của gia đình. Và giống như bất kỳ
thành viên nào khác trong gia đình, vật nuôi đáng được chăm sóc và bảo vệ. Đó là lý do
mà Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ đã lập tài liệu Sơ Cứu Chó và Sơ Cứu Mèo, những hướng
dẫn toàn diện để giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của vật nuôi. Từ những trách
nhiệm cơ bản, như xịt thuốc/thiến và cho uống thuốc, đến quản lý các trường hợp cấp
cứu liên quan đến tim và chuẩn bị cho các trường hợp thảm họa, những hướng dẫn
này cung cấp thông tin mà chủ vật nuôi có thể tin tưởng. 

Hãy liên hệ cơ sở địa phương của quý vị để mua sách hướng dẫn và bộ sơ cứu hoặc
truy cập vào Red Cross Store để xem tất cả các sản phẩm khả dụng. 

Lập kế hoạch mang theo vật nuôi khi
sơ tán. Nếu việc ở lại là không toàn
cho quý vị, thì cũng không an toàn
cho chúng. 

� Nắm được khách sạn và nhà nghỉ nào
dọc đường sơ tán sẽ chấp nhận quý vị và
vật nuôi trong trường hợp khẩn cấp. Hãy
gọi đặt chỗ trước nếu quý vị biết quý vị
có thể phải sơ tán. Hỏi xem có thể miễn
chính sách không chấp nhận vật nuôi
trong trường hợp khẩn cấp hay không.

� Hầu hết các nơi trú ẩn của Hội Chữ
Thập Đỏ không chấp nhận vật nuôi vì các
quan ngại về sức khỏe và an toàn và
những cân nhắc khác. Động vật phục vụ
hỗ trợ người khuyết tật được cho phép
tại các nơi trú ẩn của Hội Chữ Thập Đỏ. 

� Nắm rõ những người bạn, người thân,
cơ sở nội trú, nơi trú ẩn cho động vật
hoặc bác sĩ thú y nào có thể chăm sóc vật
nuôi của quý vị trong trường hợp khẩn
cấp. Hãy lập một danh sách có số điện
thoại. 

� Mặc dù vật nuôi của quý vị có thể thoải
mái khi ở cùng nhau, nhưng hãy chuẩn
bị nhốt riêng chúng ra. 

� Tính cả vật nuôi trong khi tập sơ tán sao
cho chúng quen với việc chui vào và di
chuyển trong thiết bị mang giữ một cách
hiền hòa. 

� Đảm bảo rằng vật nuôi của quý vị được
tiêm phòng còn tác dụng, và tất cả chó và
mèo đều mang vòng cổ được buộc chặt,
có thông tin nhận dạng cập nhật. Nhiều
nơi trú ẩn dành cho vật nuôi yêu cầu
phải có chứng minh việc tiêm vaccin còn
tác dụng để giảm thiểu sự lây bệnh. 

� Cân nhắc việc nhờ bác sĩ thú y cấy "vi
mạch" cho vật nuôi. 

Lập một bộ dụng cụ lưu động có
nguồn tiếp liệu trong trường hợp
khẩn cấp cho vật nuôi của quý vị.
� Cất những món đồ này ởmột nơi dễ lấy

và cất trong thùng chứa chắc bền để có
thểmang đi dễ dàng. Bộ dụng cụ của quý
vị phải gồm có— 

• Dây, dây buộc chắc chắn và/hoặc
thiết bị mang giữ để vận chuyển vật
nuôi một cách an toàn và đảm bảo
chúng không trốn thoát được. 

• Thức ăn, nước uống, tô chén, thùng
rác/chảo cho mèo và dụng cụ mở đồ
hộp bằng tay. 

• Dược phẩm và bản sao hồ sơ y tế
cất trong vật chứa chống nước. 

• Bộ sơ cứu. 

• Hình mới nhất của vật nuôi đề
phòng trường hợp chúng bị lạc. Vì
có nhiều vật nuôi trông giống nhau,
việc này giúp loại bỏ tình trạng nhìn
nhầm và lầm lẫn. 

• Thông tin về lịch cho ăn, bệnh trạng, các
vấn đềhành vi, và tên cũng như sốđiện
thoại của bác sĩ thú y đềphòng trường
hợp quý vịphải nuôi vật nuôi. 

• Giường và đồ chơi cho vật nuôi, nếu
dễ vận chuyển. 

Nắm rõ những việc phải làm khi xảy
ra thảm họa. 

� Thông thường, các cảnh báo được phát
trước hàng giờ, thậm chí hàng ngày. Khi có
dấu hiệu đầu tiên của thảm họa, hãy hành
động đểbảo vệvật nuôi của quý vị.

� Hãy gọi trước đểxác nhận việc bố trí ởnơi
trú ẩn khẩn cấp cho quý vịvà vật nuôi. 

� Đảm bảo tất cả các vật nuôi đều có đeo
vòng cổ có thông tin nhận dạng cập
nhật, được buộc chặt. 

� Kiểm tra xem nguồn tiếp liệu dự phòng
thảm họa dành cho vật nuôi của quý vị
có sẵn sàng để mang đi khi có thông
báo vào lúc nào đó hay không. 

� Mang vật nuôi vào trong nhà để quý vị
không phải tìm chúng nếu cần rời khỏi
nhà nhanh chóng.   

� Hành vi của vật nuôi có thể thay đổi đáng
kể sau thảm họa, trở nên hung hơn hơn
hoặc có xu hướng tự vệ hơn, cho nên hãy
nhận biết sức khỏe của chúng và bảo vệ
chúng trước những nguy hiểm để đảm
bảo sự an toàn của người và động vật
khác. 

� Theo dõi chặt chẽ vật nuôi của quý vị và
trực tiếp kiểm soát chúng vì hàng rào và
cổng có thể bị hư. 

� Vật nuôi có thể mất phương hướng, đặc
biệt là nếu thảm họa ảnh hưởng đến các
dấu hiệu khứu giác thường cho phép
chúng tìm ra nhà của mình. 

� Hãy nhận thức những nguy hiểm ở tầm
mũi và bàn chân của vật nuôi, đặc biệt là
những mảnh vụn, hóa chất bị đổ, phân
bón, và những chất khác có thể tỏ ra
không nguy hiểm cho người. 

� Tham khảo ý kiến của bác sĩ thú y nếu còn
bất kỳ vấn đề nào về hành vi. 

Kế hoạch hành động trong
trường hợp khẩn cấp dành
cho gia đình của quý vị phải
có cả vật nuôi của quý vị—tất
cả các vật nuôi của quý vị. 
Để biết thông tin về việc lập kế hoạch đối
phó thảm họa và các biện pháp trong trường
hợp khẩn cấp cần thực hiện đối với gia súc,
ngựa, chim, bò sát hoặc động vật nhỏ khác,
chẳng hạn như chuột nhảy hoặc chuột
hamster, vui lòng truy cập RedCross.org,
Hiệp Hội Nhân Văn Hoa Kỳ (Humane
Society of the United States,
www.HSUS.org) hoặc Ready.gov. 

Cho Gia Đình Quý Vị Biết Rằng Quý Vị Được An Toàn 
Nếu cộng đồng của quý vị gặp một thảm họa, hãy đăng ký trên trang Web Sức Khỏe và An
Toàn của Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ được cung cấp qua RedCross.org/SafeandWell để
cho gia đình và bạn bè của quý vị biết tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị không truy
cập được Internet, hãy gọi 1-866-GET-INFO để đăng ký cho chính mình và cho gia đình. 

Biện Pháp Sẵn Sàng Đối Phó của Hội Chữ Thập Đỏ
Danh Sách Kiểm Tra An Toàn cho Vật Nuôi và Trong Thảm Họa 

Tôi có thể chuẩn bị bằng cách nào? Tôi phải làm gì? Sau thảm họa … 

Vật nuôi tô điểm cuộc sống của
chúng ta theo rất nhiều cách. Đổi lại
chúng trông cậy vào chúng ta để bảo
vệ sự an toàn và sức khỏe của chúng.
Cách tốt nhất để đảm bảo sự an toàn
của gia đình quý vị là chuẩn bị bằng
một kế hoạch đối phó thảm họa. Nếu
quý vị có nuôi động vật, kế hoạch đó
có cả vật nuôi của quý vị. Việc chuẩn
bị có thể giúp cứu mạng. 

Đểbiết thêm thông tin vềviệc chuẩn bị đối phó thảm họa và trường hợp khẩn cấp, hãy truy cập RedCross.org. 
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