Seus animais de estimação estão preparados
para desastres?
Release Date: Feb 19, 2021

Sábado, dia 20 de fevereiro, é o dia nacional do amor aos animais de estimação.
Prepare seus pets para o próximo desastre para demonstrar seu amor por eles.
Os animais de estimação são uma parte importante da nossa sociedade, e para muitos
eles são uma extensão da casa e dos membros da família. Um passo essencial da sua
preparação para desastres é se assegurar de que seus animais também estejam
preparados para um desastre. Eis algumas sugestões sobre como preparar seu pet
para o próximo desastre ou emergência.
Elabore um plano:
Ter um plano já preparado para você e seus pets ajuda você a ter menos dificuldades,
estresse e preocupação quando precisar tomar decisões durante uma emergência.
O seu plano para animais de estimação deve incluir:
Um plano que inclua vizinhos, amigos ou parentes para garantir que haja alguém
disponível para tomar conta ou remover os animais da casa se você não puder fazêlo.
Providencie um quarto seguro para pets em casa onde não haja itens perigosos
como ferramentas, detritos ou produtos tóxicos.
Crie uma lista de verificação.
Monte um kit:
Assim como no caso do kit de suprimentos de emergência da família, pense primeiro
nas necessidades básicas para a sobrevivência do animal, como ração e água. Tenha
dois kits, um grande para quando estiver se refugiando em casa e uma versão
compacta em caso de evacuação. Inspecione os kits regularmente para se certificar de
que o conteúdo, especialmente alimentos e medicamentos, esteja em dia.
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Estes são alguns dos produtos que podem ser incluídos em um kit de emergência para
o seu animal de estimação:
Estoque de ração para vários dias em um recipiente hermeticamente fechado e
impermeável.
Tigela de água e estoque de água para vários dias.
Estoque extra do medicamento do seu pet em um recipiente à prova d’água.
Guia, guia extra, coleira, plaqueta da vacina antirrábica e identidade atualizada.
Cópias das informações de registro do seu pet e outros documentos relevantes em
um recipiente impermeável e disponíveis eletronicamente.
Bolsa de viagem, canil ou caixa de transporte para cada animal.
Artigos de higiene, como shampoo para pets.
Areia higiênica e caixa de areia (conforme o caso), jornais, papel toalha, sacos
plásticos de lixo e água sanitária para atender às necessidades de higiene do seu
animal.
Uma foto sua com seu animal de estimação. Se você se separar do seu animal
durante uma emergência, a foto ajudará a comprovar que o animal é seu e permitirá
que outras pessoas ajudem você a identificar seu animal.
Artigos familiares. Coloque a cama, brinquedos ou petiscos favoritos no kit. Artigos
familiares podem ajudar a diminuir o estresse do animal.
Animais grandes:
Remova os animais grandes mais cedo, sempre que possível. Determine as rotas
primárias e secundárias com antecedência.
Disponibilize veículos e trailers necessários para o transporte e apoio para cada tipo
de animal. Disponibilize também pessoas experientes encarregadas dos animais e
motoristas.
Certifique-se de que haja ração, água, atendimento veterinário e equipamento de
manuseio dos animais nas destinações.
Caso a evacuação não seja possível, os donos dos animais devem decidir se os
animais grandes serão levados para um celeiro ou soltos.
Evacuação:
Se as autoridades locais solicitarem a evacuação, isso significa que seu pet também
precisa ser evacuado. Se você deixar animais para trás, eles podem se perder, se
machucar, ou algo pior.
Se você evacuar sua casa, traga os suprimentos dos seus pets.
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Simule uma evacuação no seu carro com seus animais, para que eles fiquem mais à
vontade caso você precise fazer a evacuação.
Deixe os animais se familiarizarem com a caixa de transporte antes de a mau tempo
chegar caso precise fazer a evacuação.
Abrigo:
Muitos abrigos públicos e hotéis proíbem a entrada de animais de estimação. Descubra
um local seguro para levar os animais antes que os desastres e emergências
aconteçam.
Descubra um local seguro para levar os animais antes que os desastres e
emergências aconteçam.
Localize os abrigos de pets antes da próxima emergência.
Faça uma lista de endereços e números de telefone de todos os lugares para onde
pode levar os animais em caso de emergência.
Obtenha informações:
Prepare-se e obtenha informações sobre as condições mais atuais. Eis algumas
maneiras de obter informações:
Preste atenção a alertas de emergência sem fio com alertas e avisos locais enviados
por autoridades de segurança pública estaduais e locais.
Siga a orientação das autoridades locais de fazer a evacuação ou se refugiar em
casa.
Baixe o aplicativo da FEMA e receba alertas meteorológicos do Serviço Nacional de
Meteorologia em tempo real para até cinco locais em qualquer lugar dos Estados
Unidos.
Mais informações: www.ready.gov/animals ou www.ready.gov/pets.
Acesse Prepare For Emergencies Now: Information For Pet Owners [Prepare-se agora
para emergências: informações para donos de animais de estimação] (ready.gov) para
obter um folheto em inglês para impressão para sua família e comunidade.
Siga a conta de Twitter da FEMA para a Região 6 em twitter.com/FEMARegion6.
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