
Siapkan Rencana untuk Menghadapi Bahaya 
bagi Binatang Peliharaan Anda

 Bersiap-siaplah

 Jika Anda berencana untuk memindahkan 
binatang ke tempat yang lebih aman, segeralah 
melakukannya untuk menghindari risiko yang 
sesungguhnya tidak perlu diambil. Anda mungkin 
tidak bisa membawa binatang peliharaan Anda 
bersama dengan Anda ke tempat evakuasi 
sementara – rencanakan lebih dahulu dan bersiap-
siaplah.

	 •	 Amankan binatang di dalam rumah sebelum 
terjadi bahaya sehingga mereka tidak terbang 
atau lari.

	 •	 Gunakan pembawa binatang/kandang, rantai, 
atau kekang yang aman untuk memindahkan 
binatang ke tempat yang aman. 

	 •	 Pastikan bahwa semua vaksin masih berlaku.

	 •	 Binatang peliharaan Anda mungkin bisa 
ditempatkan di lingkungan yang aman, jauh dari 
zona bahaya.

	 •	 Jika Anda bisa merumahkan binatang peliharaan 
Anda di salah satu rumah perawatan sementara, 
pastikan bahwa informasi medis dan informasi 
mengenai makanan, makan dan obat-obatan 
itu sendiri,  serta persediaan lainnya juga 
disertakan saat mengantar binatang peliharaan 
Anda ke tempat penitipan.

	 •	 Pastikan	semua	binatang	memiliki	identifikasi	
yang tepat. Ingatlah – selama terjadi bencana, 
tidak akan ada sambungan telepon dan semua 
metode registrasi Anda harus menyebutkan 
alamat Anda saat ini. 

	 •	 Sertakan foto terkini Anda. Ini bisa membantu 
memudahkan	untuk	mengidentifikasi	Anda	
sebagai pemilik yang sah. 

 

 Anjing pembantu terlatih

 Sering kali, anjing pembantu terlatih boleh tetap 
tinggal dalam tempat tinggal darurat bersama 
pemilik mereka. Anjing-anjing yang diterima bisa 
jadi	membutuhkan	identifikasi	yang	memadai	dan	
bukti vaksinasi. Dapatkan informasi lebih lanjut 
dari pemerintah setempat.   

 Bagaimana jika binatang yang Anda pelihara 
bukan anjing atau kucing?

 Sekalipun sebagian besar dari binatang peliharaan 
keluarga biasanya adalah anjing, kucing, dan 
burung, informasi yang disarankan berikut ini 
bisa diterapkan pada semua rencana untuk 
menghadapi bahaya bagi semua jenis binatang 
peliharaan. 

 Jika binatang peliharaan Anda tidak masuk dalam 
kategori ini, misal: ikan, reptil, binatang ternak 
(misal: babi, unggas, kambing, kuda, kerbau, sapi, 
domba), Anda harus menghubungi agen khusus, 
misal: Queensland Primary Industry and Fisheries 
(binatang yang dipelihara di perternakan), RSPCA, 
dokter hewan binatang peliharaan Anda, atau 
toko yang menjual kebutuhan binatang peliharaan 
setempat seharusnya bisa memberikan nasihat 
khusus saat menyusun rencana untuk menghadapi 
bahaya.

 

 Peralatan untuk Menghadapi Bahaya Bagi 
Binatang Peliharaan Anda

 Pastikan Peralatan untuk Menghadapi Bahaya 
Bagi Binatang Peliharaan Anda bisa diakses 
dengan mudah dan termasuk:

	 •	 Obat-obatan untuk binatang peliharaan Anda 
(untuk dua minggu), catatan vaksinasi serta 
detail dokter hewannya.

	 •	 Makanan yang cukup (termasuk camilan) dan 
air (misal: botolan) untuk setiap binatang – 
untuk periode selama dua minggu. 

	 •	 Jangan lupa membawa pembuka kaleng jika 
Anda membawa makanan kaleng. 

	 •	 Selimut atau tempat tidur, mainan, dan 
perliengkapan mandi yang biasa digunakan 
untuk binatang peliharaan. 

	 •	 Tempat yang aman untuk membawa binatang 
peliharaan, rantai, atau kekang untuk 
memindahkan binatang apa pun ke tempat 
yang aman. 

	 •	 Pertimbangkan kebutuhan sanitasi binatang 
Anda, yang adalah penting untuk kesehatan 
mereka (dan Anda); misal: koran, tisu dengan 
disinfektan, kantong sampah.

	 •	 Burung harus diberi makan setiap hari – 
masukkan tempat makan dan minum khusus 
dalam kandang burung dan tutuplah kandang itu. 

	 •	 Nomor telepon penting yang bisa dihubungi; 
misal: dokter hewan Anda, layanan informasi 
dan nasihat mengenai binatang peliharaan.

	 •	 Detail	dari	metode	identifikasi

	 •	 Foto	terbaru	untuk	kepentingan	identifikasi.

 Kita menikmati iklim dan gaya hidup yang sangat 
menyenangkan di Queensland. Bagaimanapun 
juga, bencana alam seperti badai tropis, badai, 
banjir, dan tsunami adalah bagian yang tidak 
terelakkan lagi dari lingkungan kita. Apa yang 
baru saja terjadi telah menunjukkan pada kita 
bahwa kita tidak bisa mengabaikan begitu saja 
bahaya yang mereka timbulkan. 

 Sekarang, luangkan waktu untuk bersiap-siap 
menghadapi bahaya dan:

	 •	 Siapkan Rumah Anda;

	 •	 Siapkan rencana dan peralatan untuk menghadapi 
bahaya bagi binatang peliharaan Anda; 

	 •	 Siapkan rencana untuk menghadapi bahaya bagi 
keluarga Anda;

	 •	 Siapkan keluarga Anda dan peralatan untuk 
evakuasi; serta

	 •	 Simaklah peringatan akan adanya bahaya yang 

diumumkan di radio atau televisi. 

 Sama seperti kita harus menyiapkan keluarga dan 
rumah kita untuk menghadapi bahaya atau bencana, 
kita juga harus menyiapkan binatang peliharaan kita. 
Binatang peliharaan Anda adalah bagian dari keluarga 
Anda, dengan meluangkan waktu untuk menyiapkannya 
sekarang, Anda bisa meningkatkan keamanan dan 
kesejahteraan dari binatang peliharaan keluarga Anda 
dengan cara memastikan bahwa kebutuhan mereka 
dimasukkan dalam rencana kesiapan keluarga Anda.

 Sekalipun kebutuhan setiap orang akan berbeda-beda, 
Anda harus memutuskan rencana apa yang terbaik 
untuk keadaan dan daerah Anda.

 Bertanyalah pada dinas setempat atau badan lain 
mengenai bencana yang mungkin terjadi, rencana 
keadaan darurat setempat, dan pengaturan apa yang 
sudah disiapkan mengenai tempat perlindungan 
sementara untuk binatang saat terjadi bahaya atau 
bencana. 

 

PASTIKAN SELALU BAHWA
•	 Binatang	peliharaan	Anda	menerima	cukup	makanan	dan	air	segar.
•	 Binatang	peliharaan	Anda	memiliki	tempat	tinggal	dan	tempat	tidur.
•	 Semua	binatang	yang	Anda	rawat	bisa	diindentifikasi	dengan	mudah	dan	baik.
•	 Anda	memilki	nomor	telepon	dari	dokter	hewan	atau	agen	kesejahteraan	binatang	peliharaan	dalam	

peralatan untuk menghadapi bahaya bagi keluarga Anda.
•	 Jangan	pernah	meninggalkan	binatang	peliharaan	Anda	terikat	atau	terantai	tanpa	tempat	tinggal	

dan tempat tidur. 
•	 Jangan	pernah	meninggalkan	binatang	di	dalam	kendaraan	bermotor.	
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Detail keluarga yang bisa dihubungi
Nama Nomor telepon seluler Alamat email

Anggota keluarga lain yang bisa dihubungi saat keadaan darurat
Nama orang dekat yang bisa 
dihubungi 

Alamat

Nomor telepon rumah/kantor

Alamat email

Nama orang dekat di luar kota

Alamat

Nomor telepon rumah/ponsel

Alamat email

Nomor telepon penting
Pusat Medis Darurat untuk Binatang Peliharaan 

RSPCA 
1300 363 736 untuk melaporkan binatang yang hilang atau 
ditemukan

1300 animal 
1300 264 625

Badan kesehatan binatang setempat

Dokter hewan

Polisi, Pemadam Kebakaran, dan Ambulans (hubungi hanya 
jika Anda yakin bahwa keadaan bahaya itu mengancam 
nyawa, kritis, atau serius)

Keadaan darurat : 000 Nol Tiga Kali
(112 dari ponsel)

Layanan Bahaya Nasional (State Emergency Services/SES) 132 500

Dinas Setempat

Penyedia asuransi untuk binatang peliharaan

Layanan informasi dan nasihat untuk binatang peliharaan 

Tempat kerja

Tempat kerja

Kawasan tempat kita tinggal

Kawasan tempat kita tinggal

Informasi medis mengenai binatang peliharaan

Nama Obat-obatan yang dibutuhkan Dosis dan seberapa sering

Daftar Cek Peralatan untuk Menghadapi Bahaya Bagi Binatang Peliharaan  
(untuk setiap binatang peliharaan

Detail	identifikasi Tempat tidur, mainan

Obat-obatan Perlengkapan kebersihan pribadi

Makanan, pembuka kaleng

Air dan mangkuk

Catatan vaksinasi Pembawa/kandang, rantai, 
kekang yang aman

Detail dokter hewan Sanitasi yang dibutuhkan.

Siapkan Rencana untuk Menghadapi Bahaya 
bagi Binatang Peliharaan Anda

Brosur ini dibuat dengan kepentingan untuk menyediakan informasi saja dan sepenuhnya dengan maksud untuk membantu. Department of Community Safety, 
Emergency Management Queensland, dan State Emergency Service tidak bertanggung jawab terhadap siapa pun juga jika terjadi kerusakan (termasuk kehilangan atau 
kerusakan) yang mungkin akan diderita atau timbul, atau mungkin terjadi langsung atau tidak langsung, karena mengandalkan siapa pun juga atas informasi dalam 

brosur ini.
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