
 
 

Mỗi người đều nên có một kế hoạch 

Nếu trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc thiên tai, những 
người mù hoặc tàn tật phụ thuộc vào động vật trợ giúp của họ 
thậm chí còn nhiều hơn hàng ngày. Mặc dù hầu hết mọi người 
hiểu sự cần thiết của một kế hoạch thảm họa cá nhân hoặc gia 
đình, nhưng điều quan trọng là không quên chuẩn bị một kế 
hoạch thảm họa cho những người bạn đồng hành động vật của 
họ. Động vật trợ giúp phổ biến nhất là chó và mặc dù hướng dẫn 
này tập trung vào chó trợ giúp, thông tin được áp dụng cho hầu 
hết các động vật trợ giúp khác. 

Công báo Liên bang ngày 22 tháng 2 năm 1991 định nghĩa một 
động vật trợ giúp là "... bất kỳ chó dẫn đường, chó báo hiệu 
hoặc động vật khác được huấn luyện riêng để làm việc hoặc 
thực hiện nhiệm vụ cho một cá nhân khuyết tật ... [nhưng] cung 
cấp sự bảo vệ hoặc cứu hộ tối thiểu (Công báo Liên bang, ngày 
22 tháng 4 năm 1991)." Luật động vật trợ giúp của Maryland áp 
dụng cho chó dẫn đường, chó báo hiệu và các động vật khác 
được huấn luyện riêng để thực hiện các nhiệm vụ cho người 
khuyết tật, chẳng hạn như kéo xe lăn, cảnh báo khi bắt đầu co 
giật, nhặt các vật dụng bị rơi, cảnh báo một số âm thanh nhất 
định, hướng dẫn người khiếm thị hoặc cung cấp sự bảo vệ hoặc 
cứu hộ tối thiểu. 

Điều quan trọng là phải lên kế hoạch trước và xác định vị trí nơi 
trú ẩn, khách sạn hoặc các cơ sở khác chấp nhận động vật trợ 
giúp/làm việc trong trường hợp khẩn cấp. Đây là bước đầu tiên 
trong việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai toàn diện. 
Tuy nhiên, như Bev Thompson viết trong bản tin cho 
AnythingPawsable, một tổ chức vận động cho Chó trợ giúp và 
làm việc, "Khả năng bạn và vật nuôi của bạn sẽ sống sót sau một 
đám cháy, lũ quét, bão, lốc xoáy hoặc thậm chí là một cuộc tấn 
công khủng bố một phần phụ thuộc vào sự chuẩn bị của bạn và 
được chuẩn bị bắt đầu bằng việc học cách tạo ra một kế hoạch 
ứng phó với thảm họa bao gồm Chó trợ giúp, K9 Làm việc 
và/hoặc vật nuôi của bạn (27 tháng Tám,2013).” 

Xây dựng Kế hoạch Thảm họa 
Đồng hành cùng Vật nuôi 
Kế hoạch cơ bản bắt đầu với sự phát triển của bộ cung cấp 
khẩn cấp động vật và hệ thống bạn bè chăm sóc động vật. 
Những gì thường tốt nhất cho bạn cũng sẽ là tốt nhất cho 
động vật của bạn. Do đó, cho dù bạn quyết định ở nhà trong 
một khoảng thời gian nhất định hoặc sơ tán đến một địa điểm 
khác, quyết định của bạn cần bao gồm những gì tốt nhất cho 
động vật của bạn. Hãy nhớ rằng rất có thể bạn sẽ có không 
quá 10 - 15 phút để ứng phó trong tình huống khẩn cấp 
(Thompson). 

 
Cần gọi Ai 

 
Giữ số điện thoại nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc/Bệnh viện tại nhà của 

bạn gần điện thoại trong trường hợp 
cần giúp đỡ. Trong trường hợp khẩn 

cấp thực sự, hãy gọi 9-1-1 

 
 

 
Để chuẩn bị cho một thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp, 
hãy xem xét các hành động sau: 

Quyết định nơi bạn sẽ đi hoặc bạn sẽ trú ẩn tại chỗ hay 
không. Cố gắng tránh đi đến một nơi trú ẩn, nếu có thể. Một 
nơi trú ẩn thường rất khó khăn cho một người khuyết tật, và 
nó có thể làm động vật căng thẳng  của bạn và ngăn con vật 
đó có thể giúp bạn. Thay vào đó, hãy xác định nhà một người 
bạn hoặc người thân mà bạn có thể ở lại và sắp xếp trước để 
họ đến gặp bạn nếu bạn không thể đến được với họ. 

Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) không yêu cầu động 
vật trợ giúp đeo thiết bị nhận dạng ở nơi công cộng, tuy nhiên 
việc trang bị các thiết bị như vậy là rất hữu ích. Trong trường 
hợp xảy ra thảm họa, nó có thể giúp xác định bạn và/hoặc động 
vật của bạn. Phát triển một mạng lưới bạn bè với hàng xóm 
hoặc bạn bè để đảm bảo rằng ai đó có thể giúp bạn và động vật 
trợ giúp của bạn sơ tán nếu cần thiết 

Đảm bảo rằng việc tiêm phòng cho động vật của bạn được cập 
nhật và ghi lại. 

Làm cho con vật của bạn quen với đám đông hoặc các dịch vụ 
bất thường để nó không kêu hoặc tê liệt trong đám đông hoặc 
nếu nó nghe thấy tiếng động lớn. 

Đảm bảo rằng con vật của bạn đang đeo cổ áo thoải mái với 
kèm theo các thẻ thích hợp. 

Đặt một "túi sơ tán" cho động vật trợ giúp của bạn. 
Danh sách được cung cấp ở trang sau. 

Hướng dẫn Chuẩn bị cho 
Tình huống Khẩn cấp 
Hướng dẫn cho các cá nhân và gia 

đình phụ thuộc vào động vật trợ 

giúp 



Túi “Sơ Tán” Cho Động vật Trợ giúp của bạn 

Thức ăn để được lâu 

 

Đồ mở hộp bằng tay 

 
 

Đĩa đựng thức ăn và nước uống 

 

 
Nước đóng chai 

 

 
Thuốc cho động vật của bạn 

 

 
Hồ sơ thú y 

 

 
Rọ mõm – (LƯU Ý: Một số nơi sẽ chỉ cho 
phép chó trợ giúp nếu chúng được rọ mõm.) 

 
 

Dữ liệu vi mạch – nếu có. 

 
Ảnh của bạn và con vật – điều này giúp chứng minh 
quyền sở hữu nếu bạn và con vật của mình tách rời. Để 
một bức ảnh trong túi sơ tán của bạn. 

 
Một vật hoặc đồ chơi yêu thích 

 
Tã vệ sinh – trong trường hợp bạn không thể 
đưa chó ra ngoài đủ nhanh (LƯU Ý: Khay vệ 
sinh và ổ đẻ, nếu con vật của bạn là mèo.) 

 
Bộ dụng cụ sơ cứu 

 

 
Thùng hoặc ba lô 

 

Thông tin Bổ sung và Tài nguyên Trực tuyến 
Động vật Hỗ trợ Hoa Kỳ 
Cơ quan đăng ký động vật trợ giúp và động vật hỗ trợ 
chính thức của Hoa Kỳ (ESA). Đăng ký động vật trợ giúp 
của bạn, động vật hỗ trợ cảm xúc hoặc nộp đơn xin thư 
từ chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp phép cho du 
lịch hàng không & nhà ở. Họ cung cấp các quy tắc và 
hướng dẫn toàn diện để sử dụng động vật trợ giúp, đặc 
biệt là chó. 
Trang web: usserviceanimals.org, Điện thoại: (985) 441-
4023 
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Vòng cổ – (NOTE: Một số nơi sẽ chỉ cho phép 
chó trợ giúp nếu chủ nhân có vòng cổ để 
kiểm soát con vật.) 

 

 
Thú cưng Hỗ trợ Hoa Kỳ 
Họ chứng nhận động vật trợ giúp và cung cấp các thư 
chứng nhận ESA. 
Trang web: certification.americanservicepets.com 

Quan trọng hơn cả, hãy nhớ rằng một sự kiện thảm khốc 
hoặc thảm họa khiến bạn cảm thấy căng thẳng và sợ hãi 
cũng khiến con vật của bạn căng thẳng và sợ hãi. Sẵn sàng 
chăm sóc động vật của bạn trong trường hợp xảy ra khủng 
hoảng như vậy sẽ khiến cả hai bạn cảm thấy an toàn hơn và 
chủ động, và con vật của bạn sẽ có thể giúp bạn tốt hơn. 

 
4.  NOLO.com. Lisa Guerin, J.D. Maryland Luật về chó trợ giúp 

và động vật hỗ trợ tình cảm: Theo luật liên bang và 
Maryland, bạn có thể mang động vật trợ giúp vào nhà ở hoặc 
bất kỳ nơi công cộng nào. 

 

Được cung cấp với sự hợp tác của Bộ Y tế Maryland 

Văn phòng Chuẩn bị và Ứng phó và Hiệp hội Chăm sóc Gia đình Thủ đô Quốc gia Maryland 
 

VIẾT TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG 
TY CHĂM SÓC/BỆNH VIỆN TẠI NHÀ QUÝ 
VỊ VÀO HỘP NÀY. 


