Paglalakbay Kasama ang mga Alagang Hayop
Mga Tip para sa Paglalakbay at Bakasyon na kasama ang Aso o Pusa
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Iniisip mo ba na maglakbay kasama ang iyong aso o pusa? Mayroong iba't ibang mga
kadahilanan na dapat isinasaalang-alang. Halimbawa, mas mabuting isama mo ang
iyong alagang hayop o iwanan siya sa bahay sa ilalim ng pangangalaga ng isang
kapamilya, kapit-bahay o sa isang taga pag alaga ng mga hayop? Kung wala kang
sinumang maaring bumisita sa iyong tahanan upang pakainin at alagaan ang iyong
alaga, nasisiyasat mo ba ang mga lokal na panuluyang pasilidad para sa mga hayop?
Pagpaplano ng isang paglalakbay kasama ang isang alagang hayop
Ang pagpaplano at paghahanda ay mahalaga para sa isang matagumpay na bakasyon
kasama ang isang aso o pusa. Ang iyong desisyon tungkol sa kung isasama ang iyong
alagang hayop sa iyong mga planong paglalakbay ay maaaring mag-iba o magbago
depende sa mode ng paglalakbay at sa iyong huling patutunguhan.
Maraming sa mga alagang hayop, lalo na ang mga pusa, ay mas gusto na manatili sa
bahay kung saan sila ay nasa isang pamilyar na kapaligiran. Kung ang iyong alagang
hayop ay nagkasakit habang naglalakbay sa isang kotse, mas maige na iwanan siya sa
bahay. Ang ilang sa mga alagang hayop ay hindi kumportable na naglalakbay dahil sa
sakit, edad, pinsala o pag-uugali. Kung ito ang kaso, ipaalam at pag usapan ang mga
posibilidad na pagpipilian sa inyong beterinaryo.
Kung manunuluyan ka sa isang ka pamilya o mga kaibigan sa paglalakbay, alamin nang
maaga kung ang iyong alagang hayop ay malugod na tatanggapin sa kanilang tahanan.
Kung manunuluyan ka sa isang hotel, motel, parke o lugar ng kamping, siguraduhin na
pinahihintulutan ang mga alagang hayop o magagamit ang mga pasilidad ng kulungan
para sa mga ito. Gayundin, alamin ang mga paghihigpit sa timbang o lahi ng alagang
hayop. Siguraduhin na gumawa ng isang reserbasyon, dahil maraming mga hotel ay may
limitadong bilang ng mga pet- friendly na silid.
Ilang mga karagdagang tip:
Tiyakin na ang iyong alagang hayop ay may maayos pagkakakilannan (pet tag)o
microchip. Bilang karagdagan sa karaniwang ID tag, ang collar ng iyong alagang hayop
ay dapat magsama ng isang espesyal na tag sa paglalakbay na may impormasyon sa
kung saan ka naglalagi habang wala sa bahay.

Magdala ng isang kasalukuyang larawan ng iyong alagang hayop sa iyo upang
makatulong sa pagkilala kung sakaling nawala ang iyong alagang hayop.
Tiyaking mayroon kang patunay ng pagbabakuna ng rabies at isang kasalukuyang
sertipiko sa kalusugan kung tatawid ka ng estado o internasyonal na mga hangganan.
Kung kakailanganin mong iwanan ang iyong alaga sa mga tahanan ng mga kaibigan o
kamag-anak na hindi komportable sa iyong alaga at maari nitong ikawala kapag walang
tao, siguraduhing komportable ang iyong alaga na gumugol ng oras sa isang crate at
dalhin ang crate sa iyong biyahe.
Paglalakbay sa pamamagitan ng kotse na may kasamang pusa o aso
Kung ang iyong alagang hayop ay hindi sanay sa paglalakbay sa pamamagitan ng kotse
at sumasakay lamang sa kotse kapag pumupunta sa beterinaryo, maaari mo siyang
ipamilyar sa pamamagitan ng pamamagitan ng pagbukas ng pintuan ng isang sasakyan
at hayaan siyang maupo sa loob nang hindi kailangang gumagalaw ang kotse. Pakanin
siya ng masarap na treats upang gawin itong isang kasiya-siyang karanasan. Sa
sandaling komportable na siya sa pagsakay sa isang kotse, simulan ang pagpunta sa mga
maikling paglalakbay at unti-unti itong dagdagan ang haba ng mga biyahe.
Pagtulong sa isang aso na malampasan ang pagkabalisa sa kotse
Alamin kung saan sasakay ang iyong alaga sa biyahe. Ang mga harness, tethers, carrier
at iba pang mga accessories upang masiguro ang galistasan ng mga alagang hayop sa
panahon ng paglalakbay sa kotse ay lubos na inirerekomenda at maaaring matagpuan sa
karamihan sa mga tindahan ng alagang hayop o pet stores.
Kung nakasakay sa isang kotse, ang isang aso ay hindi dapat sumakay sa upuan ng
pasahero kung ito ay nilagyan ng isang airbag at lalong hindi dapat pinapayagan na
umupo sa kandungan ng driver. Hindi dapat pahintulutan ang isang aso na sumakay sa
kotse at ilalabas ang kanyang ulo sa labas ng bintana nito dahil ang mga piraso ng dumi
o iba pang mga labi ay maaaring makuha sa kanyang mga mata, tainga at ilong, na
maaring magdulot ng pinsala o impeksyon. Kung ang iyong aso ay nakasakay sa isang
kama ng trak, dapat siyang ikulong sa isang ligtas at protektadong kulungan o crate.
Ang isang pusa ay dapat palaging nakakulong sa isang hawla o isang carrier ng pusa
habang nasa isang kotse upang matiyak na nararamdaman niya na siya ay ligtas at
protektado, at upang maiwasan na siya ay pumunta sa ilalim ng iyong mga paa o sa
iyong kandungan habang ikaw ay nagmamaneho. Ang carrier ng pusa ay dapat na ligtas
at nakakabit sa seatbelt.
Kung ang iyong alagang hayop man ay pusa o aso, at hindi siya sanay na nasa isang

crate o carrier, gumawa ng pagsasanay sa crate kasama ang inyong alagang hayop bago
hilingin sa kanya na sumakay sa loob nito para sa mas mahabang oras.
Mga tagubilin para sa pagsasanay sa crate sa isang aso
Panatilihin ang iyong alagang hayop sa kanyang regular na iskedyul ng pagpapakain at
bigyan siya ng kanyang pangunahing pagkain bago magtapos ang araw o narrating mo
ang iyong patutunguhan. Ang pagpapakain ng tuyong pagkain ay ang
pinaka-maginhawa, sapagkat ito ay bahagi ng karaniwang pagpapakain sa iyong alaga.
Kung gumagamit ka ng de-latang pagkain, itapon ang anumang hindi nagamit o hindi
nakain maliban lamang kung maaari itong ilagay sa refrigerator. Panatilihin ang isang
plastik na pitsel ng may malamig na tubig sa sasakyan kung sakaling walang iba pang
mapagkukunan nito.
Kung naglalakbay ka kasama ang isang aso, siguraduhin na mayroon kang isang tali o
leash na dala, at planuhin na itigil ang bawat ilang oras para sa pag-eehersisyo at potty
break. Maraming mga website at apps na maaaring makatulong sa iyo na makahanap ng
mga pet-friendly na lugar na madaling mapag dalhan ng inyong mga alagang hayop. At
laging tandaan na ang isang alagang hayop ay hindi dapat iwanang walang kasama sa
isang kotse sa panahon ng mainit na panahon, kahit na sa maikling panahon.
Ang paglalakbay sa pamamagitan ng eroplano kasama ang iyong aso o iba pang alagang
hayop
Bago maglakbay kasama ang iyong aso o pusa sa pamamagitan ng eroplano,
isaalang-alang ang pagsuri sa iyong alagang hayop ng iyong beterinaryo upang matukoy
kung mabuti ang kanyang kalagayan upang kayanin ang paglalakbay sa himpapawid.
Ang mga may edad, may sakit o flat faced na mga aso (na maaaring madaling kapitan ng
mga isyu sa paghinga) ay maaaring magkaroon ng higit na kakulangan ng ginhawa sa
paghinga sa isang paglipad.
Ang bawat eroplano ay may sariling hanay ng mga patakaran para sa paglalakbay sa
mga alagang hayop, kaya suriin ang website ng airline o tumawag para sa impormasyon
at gumawa ng maayos na pagsasaayos nang maaga sa iyong paglalakbay. Kapag
lumilipad sa lugar ng kargamento, ang mga hayop ay dapat na nasa isang aprubadong
crate ng eroplano. Maraming mga eroplano ang nagpapahintulot sa mga maliliit na aso
o pusa na sumakay sa ilalim ng upuan sa isang inaprubahang carrier.
Ang mga eroplano ay madalas ding mayroong mga patakaran at regulasyon sa
paglalakbay ng alagang hayop tungkol sa:

Pinapayagang mga lahi at laki ng mga aso
Bilang ng mga pinapayagang alagang sa bawat paglipad
Pinapayagan ang mga alagang hayop sa pangunahing cabin
Ang mga sertipiko sa kalusugan ng alagang hayop (karamihan sa mga airline ay
nangangailangan ng mga sertipiko na maibigay sa loob ng 10 araw ng petsa ng
pag-alis)
● Patunay ng pagbabakuna ng mga alagang hayop
● Pagsusuri sa mga singil sa kulungan.
●
●
●
●

Kung ang iyong alagang hayop ay naglalakbay sa cabin kasama mo o sa kompartamento
ng bagahe, dapat siyang maging komportable sa kulungan nito o carrier na paglalagyan
ditto sa buong paglalakbay niya. Ang pagtatangka upang makatakas mula sa isang
kulungan ay isa sa mga karaniwang sanhi ng pinsala sa mga alagang hayop na
naglalakbay sa himpapawid.
Upang makatulong na mabawasan ang stress sa iyo at sa iyong alaga, piliin ang pinaka
direktang paglipad sa iyong patutunguhan. At magandang ideya na kumpirmahin ang
iyong mga flight isang araw bago maglakbay upang matiyak na walang hindi inaasahang
pagbabago sa paglipad.
Pumunta sa paliparan nang maaga, i-ehersisyo ang iyong alagang hayop, personal na
ilagay siya sa crate, at kunin ang hayop kaagad pagdating sa iyong huling patutunguhan
kung kailangan mong suriin ang iyong alaga bilang bagahe. Kapag sumakay sa eroplano,
ipaalam sa flight attendant na ang iyong alagang hayop ay nasa kompartamento ng
bagahe.
Humiling sa iyong beterinaryo para sa payo tungkol sa pagpapakain sa iyong alaga bago
ang paglalakbay sa himpapawid. Ang paglalakbay sa himpapawid para sa isang alagang
hayop sa halos walang laman na tiyan ay karaniwang inirerekomenda. Ang edad at sukat
ng iyong alaga, oras at haba ng iyong paglipad, at regular na gawain ng iyong alagang
hayop ay isasaalang-alang kapag ginawa ang mga rekomendasyon sa pagpapakain. Ang
mga tranquilizer ay karaniwang hindi inirerekomenda dahil sa pagtaas ng panganib ng
mga problema sa puso o paghinga.
Tiyaking mayroon kang dala na first-aid kit para sa iyong alagang hayop kung sakaling
may emergency o hindi inaasahang sakit o pinsala habang naglalakbay. Isaalang-alang
ang kabilang ang mga sumusunod na item sa kit:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bendahe
Antiseptiko / antibacterial cream
Gauze mga parisukat
Tweezers
Cotton swabs
Hydrogen peroxide
Libro ng first-aid ng alagang hayop
Reseta o over-the-counter na gamot na karaniwang iniinom ng inyong alaga
Numero ng telepono ng iyong beterinaryo at numero ng isang hotline control ng
lason

Bilang karagdagan sa first-aid kit, huwag kalimutang i-pack ang mga paboritong
pagkain, laruan at kainan ng iyong alagang hayop upang madama ng inyong alaga na
"nasa bahay" kahit na malayo ito sa bahay. Ang isang leash o harness, isang tuwalya at
wipe na maaari ring magamit.
Kung mayroon kang insurance para sa iyong alagang hayop, makipag-ugnayan sa
kumpanya at alamin kung paano i-handle ang mga emergency kapag malayo sa bahay.
Tanungin ang iyong beterinaryo kung may maibibigay sa iyong pangalan ng isang
beterinaryo sa iyong patutunguhan sa bakasyon, o makipag-ugnay sa bureau ng lokal na
bisita o kamara para sa impormasyon tungkol sa mga lokal na beterinaryo at mga
emergency na beterinaryo na klinika.

May halaga ba ang insurance sa alagang hayop?
Bigyang-pansin ang pag-uugali ng iyong alaga habang naglalakbay, lalo na ang kanyang
pagkain, pag inom at potty na gawain. Maging mapagbantay para sa anumang hindi
pangkaraniwang paglabas mula sa ilong at mata, labis na pagkakamot o pagkagat ng
anumang bahagi ng katawan, hindi normal na pag-aalis, o labis na pagkonsumo ng
tubig. Makipag-ugnay sa iyong beterinaryo kung nababahala ka tungkol sa anumang
mga pagbabago sa pisikal o pag-uugali.
Paghahanda para sa paglalakbay kasama ang mga alagang hayop
Anumang uri ng paglalakbay mo, naisin mong magplano nang maaga at ihanda ang
iyong alagang hayop para sa karanasan. Ang ilang mga ehersisyo, kapwa pisikal at
kaisipan, bago ang paglakbay ay makakatulong sa iyong alaga na mas maging relaks.

Maraming mga produkto sa merkado, tulad ng mga pambalot, sprays at balms, na
makakatulong sa pagpapatahimik ng iyong alagang hayop.

