
إعداد خطة طوارئ لحيواناتك األليفة 
كن مستعداً  

إذا كنت تفكر في نقل الحيوانات إلى مكان أكثر أمناً، افعل   
هذا في وقت مبكر لتجنب المخاطرات غير الضروريّة. 

قد ال يمكنك أخذ حيوانك األليف معك إلى ملجأ إخالء 
مؤقت - خطط مسبقاً وكن مستعداً. 

أّمن الحيوانات بالداخل قبل الحدث الطارئ، بحيث    •  
ال تهرب أو تبتعد.   

استخدم ناقاًل/ قفصاً أو مقوداً أو مشداً آمناً     •  
للحيوانات األليفة لنقل أيّة حيوانات إلى األمان.   

تأكد من أن تبقى جميع اللقاحات سارية.   •  

قد يمكن وضع حيوانك األليف في بيئة آمنة بعيداً    •  
عن منطقة الطوارئ.   

إذا تمكنت من إنزال حيوانك في منزل كفالة     •  
مؤقتة، تأكد من إرفاق معلومات حيوانك األليف    
الطبيّة والغذائيّة والطعام واألدوية واإلمدادات     

األخرى معه إلى منزل الكفالة.   

تأكد من تحديد هويّة جميع حيواناتك األليفة بشكل    •  
مناسب. تذكر - قد ال تكون الهواتف متاحة في     
أوقات الكوارث، وأنه من المهم أن      

تشمل أيّة طريقة مسجلة عنوانك الحالي.   

التقط صورة حديثة. فقد يساعد هذا في تأكيد     •  
ملكيتك القانونيّة بسهولة.  

 

الكالب المعينة المدربة  

في معظم الحاالت سيسمح للكالب المعينة المدربة بالبقاء   
في مالجئ الطوارئ مع أصحابها. وقد تحتاج تلك 

التي ستُقبل تحديد هويّة سليماً وإثباتاً للتلقيح. تحقق مع 
المجلس المحلي للحصول على المزيد من المعلومات. 

ماذا إن لم يكن حيوانك األليف كلباً أو قطة؟   

رغم أن أغلب الحيوانات األليفة المنزليّة المرافقة هي   
عادة الكالب والقطط والطيور؛ إال أن المعلومات 

المقترحة يمكن تطبيقها على تخطيطات الطوارئ لجميع 
الحيوانات المنزليّة األليفة.   

وفي حالة عدم كون حيوانك األليف ضمن هذه الفئة،   
على سبيل المثال أحواض السمك والزواحف والمواشي 

الصغيرة )الخنازير والدواجن والماعز والخيول والماشية 
واألغنام(، ينصح باالتصال بوكاالت متخصصة، مثل 

الصناعات األوليّة والثروة السمكيّة بكوينزالند )الماشية( 
أو الجمعيّة الملكيّة لمنع المعاملة الوحشيّة للحيوانات 

أو بيطري حيوانك أو متجر الحيوانات األليفة المحلي 
للحصول على مشورة متخصصة في التخطيط لحاالت 

الطوارئ. 

مجموعة الطوارئ للحيوانات األليفة  

تأكد من سهولة الوصول لمجموعة الطوارئ للحيوانات   
األليفة ومن أنها تشمل:

أدوية الحيوانات األليفة )لمدة تصل إلى     •   
أسبوعين( والسجالت الطبيّة وسجالت التلقيح     

وتفاصيل البيطري.   

طعاماً كافياً )بما في ذلك المكافآت( وماًء )مثل     •  
الماء المعبأ( لكل   

بطانيّة أو فراشاً أو لعباً أو أدوات عناية مألوفة     •  
للحيوان األليف.   

ناقاًل/ قفصاً أو مقوداً أو مشداً آمناً لنقل أيّة     •  
حيوانات إلى األمان.   

فكر في احتياجات حيوانك األليف الصحيّة،     •  
والتي هي مهمة لصحته )وصحتك(؛ مثل أوراق    
الصحف والمناشف الورقيّة المطهرة وأكياس     

القمامة.   

يجب أن تأكل الطيور يومياً - ضع أوعية خاصة    •  
للطعام والماء في أقفاص الطيور وضع غطاًء     

للقفص.   

أرقام الهاتف الهامة؛ مثل بيطريك وخدمات     •  
المعلومات والمشورة بشأن الحيوانات األليفة.   

تفاصيل أساليب تحديد الهويّة.   •  

صورة فوتوغرافيّة حديثة ألغراض تحديد     •  
الهويّة.   
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نحن نتمتع بمناخ ونمط حياة رائعين في والية   
كوينزالند. إال أن المخاطر الطبيعّية مثل األعاصير 

والعواصف والفيضانات جزء ال يتجزأ من بيئتنا. ولقد 
أثبت التاريخ أننا ال يمكننا أن نتحمل تبعة االسترخاء 

 في مواجهة ما تمثل من مخاطر. 

خّصص وقتاً اآلن لالستعداد لحاالت الطوارئ و:    

أعّد منزلك؛   •  

أعّد خطة ومجموعة الطوارئ لحيواناتك األليفة؛   •  

أعّد خطة طوارئ منزليّة؛   •  

أعّد أسرتك لإلخالء وأعّد مجموعة اإلخالء؛ و   •  

اضبط المذياع لسماع التحذيرات.   •  

كما أننا بحاجة إلى إعداد أفراد أسرنا ومنازلنا ألوقات   
الطوارئ أو الكوارث، يجب علينا كذلك إعداد حيواناتنا 
األليفة. فحيواناتك األليفة جزء من أسرتك؛ وبتخصيص 

الوقت لإلعداد اآلن يمكنك تحسين سالمة حيوانات أسرتك 
األليفة بالتأكد من تضمين احتياجاتها في تخطيطك للتأهب 

المنزلي.  

رغم اختالف االحتياجات الفرديّة، يجب أن تحدد أفضل خطة   
لظروفك ومنطقتك. 

تحقق مع مجلسك المحلي والوكاالت األخرى بشأن المخاطر   
المحتملة وخطط الطوارئ المحليّة والترتيبات المعمول بها 

بشأن مآوي الحيوانات المؤقتة أثناء أوقات الطوارئ أو 
الكوارث الكبرى. 

 

 تأكد دائماً 
• من تمّكن حيوانك األليف من الوصول إلى الوفير من الطعام والماء العذب. 

• من أن حيوانك األليف لديه مأوى وفراش. 
• من إمكانّية تحديد هوّية جميع الحيوانات تحت رعايتك بشكل صحيح وبسهولة. 

• من أن أرقام هاتف بيطريك/ وكالة الرفق بالحيوان المحلّية مدرجة في مجموعة الطوارئ المنزلّية. 
• من أال تترك حيواناً مقيداً بمقود أو سلسلة دون مأوى وفراش. 

• من أال تترك حيواناً في مركبة. 

يقّدم هذا الكتيب معلومات فقط ويتم توفيره بحسن نيّة. وال تتحمل إدارة السالمة المجتمعيّة وإدارة الطوارئ في كوينزالند وخدمة طوارئ الوالية 
أيّة مسؤوليّة تجاه أي شخص فيما يتعلق بالضرر )بما في ذلك الضرر أو الخسارة التبعيّة( الذي قد يتم التعرض له أو تكبّده، أو الذي قد ينشأ 

بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق باعتماد أي شخص على المعلومات الواردة في هذا الكتيب.  www.disaster.qld.gov.au :للمزيد من المعلومات عن االستعداد لحاالت الطوارئ – تفقد الموقع اإللكتروني
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يقّدم هذا الكتيب معلومات فقط ويتم توفيره بحسن نيّة. وال تتحمل إدارة السالمة المجتمعيّة وإدارة الطوارئ في كوينزالند وخدمة طوارئ الوالية 
أيّة مسؤوليّة تجاه أي شخص فيما يتعلق بالضرر )بما في ذلك الضرر أو الخسارة التبعيّة( الذي قد يتم التعرض له أو تكبّده، أو الذي قد ينشأ 

بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق باعتماد أي شخص على المعلومات الواردة في هذا الكتيب.  www.disaster.qld.gov.au :للمزيد من المعلومات عن االستعداد لحاالت الطوارئ – تفقد الموقع اإللكتروني

تفاصيل االتصال المنزلّية 
عنوان البريد اإللكتروني رقم الهاتف النّقال االسم 

جهة االتصال األسرّية المرشحة في حاالت الطوارئ
اسم الشخص القريب المعين لالتصال 

العنوان 

أرقام هاتف المنزل/ العمل 

عنوان البريد اإللكتروني 

اسم الشخص خارج البلدة المعين لالتصال 

العنوان 

أرقام الهاتف األرضي/ الهاتف النّقال

عنوان البريد اإللكتروني

أرقام هواتف هامة 
مركز الطوارئ الطبّية للحيوانات

 الجمعّية الملكّية لمنع المعاملة الوحشّية للحيوانات
736 363 1300 لإلبالغ عن فقدان حيوان أو العثور عليه

animal 1300 
1300 264 625

وكالة رعاية الحيوانات المحلّية 

البيطري 

الشرطة واإلطفاء واإلسعاف )ال تتصل إال إذا كنت تعتقد أن الحالة 
الطارئة مهددة للحياة أو حرجة أو خطيرة( 

 الطوارئ:  000 ثالثة أصفار 
)112 من الهاتف النّقال(

132 500خدمة طوارئ الوالية  

المجلس المحلي

مقدم خدمة التأمين على الحيوانات األليفة 

خدمات المعلومات والمشورة بشأن الحيوانات األليفة 

مكان العمل 

مكان العمل 

الجيران 

الجيران 

معلومات الحيوان األليف الطبّية 
الجرعة وعدد المرات الدواء االسم 

القائمة المرجعّية لمجموعة الطوارئ للحيوانات األليفة )لكل حيوان(
الفراش، اللعب تفاصيل تحديد الهوّية

أدوات العناية األدوية 

طعام، فتاحة علب

ماء ووعاء 

 ناقل/ قفص أو سجالت التلقيح 
مقود أو مشد آمن

االحتياجات الصحّية تفاصيل البيطري 

إعداد خطة طوارئ لحيواناتك األليفة 


