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Ihanda ang iyong Mga alaga hayop para sa
Emerhensiya
Ang mga pag-aampon ng alagang hayop ay makakatanggap ng mga
kit ng paghahanda sa panahon ng Hunyo na buwan ng
Paghahanda ng Alaga
Long Beach, CA - Ang Hunyo ay Buwan ng Paghahanda ng Alagang Hayop at
hinihimok ng Kagawaran ng Paghahanda sa Disaster at Pang-emerhensiya na
Komunikasyon ang mga may-ari ng alagang hayop na isama ang kanilang mga
kaibigan na may apat na paa sa pagpaplano ng emerhensiya sa pamamagitan ng iba’t
ibang mga tip sa paghahanda at pag-abot sa komunidad at mga aktibidad na
pang-edukasyon.
Bukod pa rito sa pakikipagtulungan sa mga serbisyo sa
Pangangalaga sa hayop ng Lungsod ay ang mga pag-aampon ng alagang hayop na
naganap sa buwan ng Hunyo ay makakatanggap ng mga libreng kit para sa
paghahanda sa emerhensiya ng alagang hayop.
“Ang paghahanda para sa mga sitwasyong pang-emerhensiya ay isang mahalagang
aksiyon na dapat nating gawin upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga pamilya at
kanilang ang aming mga alagang hayop, sabi ni Alkalde Robert Garcia.
Ang mga alagang hayop ay mahalagang miyembro ng sambahayan at ang Buwan ng
Paghahanda ng alagang hayop ay nagbibigay ng Pagkakataon sa mga residente na
suriin ang mga planong pang-emerhensiya para sa kanilang mga tahanan at isama ang
mga pangangailangan ng kanilang mga alaga.

Kung paano ihanda ang iyong mga alaga para sa isang emerhensiya:
● Itago ang impormasyong beterinaryo at mga tala ng pagbabakuna sa isang ligtas
na lugar.
● Siguraduhin na ang lahat ng mga alagang hayop ay nagsusuot ng mga kwelyo at
tag na may napapanahong impormasyon sa pagkakakilanlan. Ang mga tag ng
Pet ID ay dapat maglaman ng pangalan, numero ng telepono at anumang kagyat
na medikal na pangangailangan.
● Ang mga alagang hayop na may microchip bilang isang mas permanenteng
paraan ng pagkakakilanlan. Ang isang microchip ay nakatanim sa ilalim ng balat
sa lugar ng balikat ng hayop at maaaring mabasa ns isang scanner sa
karamihan ng mga kanlungan ng hayop.
● Magdala ng mga alagang hayop sa loob ng bahay sa unang pag-sayn o babala
ng isang bagyo o sakuna. Ang mga alagang hayop ay maaaring maging
disoryente at gumala sa bahay mula sa isang krisis.

Ano ang isasama sa emerhensiya na kit ng iyong mga alaga:
● Hindi bababa sa pitong araw ng pagkain at tubig.
● Mga gamot at talaang medikal.
● Isang larawan mo kasama ang iyong alaga na makakatulong sa pagkakakilanlan
na patunay na ikaw ang may pagmamay-ari sa kaganapan na ikaw ay nahiwalay
mula sa iyong alaga. .
● Anumang mga papeles na may impormasyon sa pagpaparehistro o mga numero
ng ID.
○ Palitan ang lumang pagkain at gamot at mag update ng mga larawan at
impormasyong pang kontak sa emerhensiya taun-taon.
● Mga materyales sa linisan tulad ng basura, mga tuwalya ng papel, mga
basurahan na plastik at isang maliit na pala ng kamay.
● Mga laruan ng alagang hayop, mga treats o mga higaan upang makatulong na
mabawasan ang stress.
● Isang ID tag
● Isang crate o pet carrier.
● Itabi ang emerhensiyang kit at mga leash na malapit sa isang exit hangga’t
maaari. Tiyaking alam ng lahat sa sambahayan kung nasaan ito.

Sa buong Hunyo ang paghahanda sa sakuna ay magbibigay ng impormasyon sa sosyal
midia at ipamahagi ang mga brochure sa mga lokal na negosyong nakasentro sa
alagang hayop na makakatulong sa karagdagang paghahanda ng mga kasapi ng
komunidad at kanilang mga alagang hayop para sa isang emerhensiya.
Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga paghahanda para sa mga
alaga ay manyaring bisitahin ang: longbeach.gov/disasterpreparedness at sundan ang
Disaster Preparedness Department sa Facebook at Instagram.
Tungkol sa Paghahanda sa Sakuna at Komunikasyon sa Emerhensiya
Ang misyon ng Kagawaran ng Disaster Preparedness and Emergency Communications
ay upang protektahan ang buhay at pag-aari ng pamayanang at mga unang tagatugon
sa pamamagitan ng komprehensibong pagpaplano at pagsasanay at komunikasyon
upang matiyak na ang mga pang-araw-araw na kahilingan para sa mga serbisyong
pang-emerhensiya at pati na rin ang tugon, paggaling, at pagpapagaan para sa
pangunahing mga emerhensiya at sakuna ay nakumpleto sa isang mabisa at mahusay
na pamamaraan.
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