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Các Nguồn Lực 
Hỗ Trợ Cho Mèo 

Lang Thang
Chăm sóc mèo và mèo con lang 

thang, cũng như khi nào nên 
đưa chúng đến trung tâm cứu 

trợ động vật

Mèo
• Để mèo trưởng thành khỏe mạnh tại nơi 

chúng ở, hoặc thả chúng về nơi tìm thấy 
chúng, và sắp xếp thiến/triệt sản hoặc  
Bẫy-Thiến-Thả (Trap Neuter Return, TNR).

• Gọi cho MCAS để sắp xếp tiếp nhận mèo 
bị bệnh, bị thương, đang gặp nguy hiểm 
hoặc bị bỏ rơi (ví dụ như nhốt trong lồng vận 
chuyển hoặc bị bỏ lại trong nhà hoang).

Hướng Dẫn Trực Tuyến Về Mèo  
Lang Thang
MultCoPets.org/outdoor-cat-information

Hướng Dẫn Tóm Tắt

Mèo con
• Để mèo con khỏe mạnh và chưa cai 

sữa cho mèo mẹ chăm sóc.
• Liên hệ với MCAS về những mèo con 

chưa cai sữa bị bệnh, bị thương hoặc 
đang gặp nguy hiểm.

• Yên tĩnh & Sạch sẽ = Khỏe mạnh & 
An toàn. Mèo mẹ ở gần và có thể để 
chúng một mình.

• Ồn ào & Bẩn = Thiếu mèo mẹ. Chúng  
bị đói và bạn nên can thiệp.

• Liên hệ với MCAS về mèo con từ 6 đến  
12 tuần tuổi, bất kể tình trạng sức khỏe, 
cũng như mèo con hòa nhập xã hội từ  
3 đến 6 tháng tuổi.

Hướng Dẫn Trực Tuyến Về Mèo Con
MultCoPets.org/resources-found-kittens

Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận 
Multnomah (Multnomah County Animal 
Services, MCAS) chỉ nhận những con 
mèo bị bệnh, bị thương hoặc bị bỏ rơi. 
Thay vì đưa chúng đến trung tâm cứu trợ 
động vật, hãy tìm chủ của những con mèo 
trưởng thành khỏe mạnh và tìm kiếm dịch vụ 
thiến hoặc triệt sản nếu không tìm được chủ.
Đây là biện pháp và khuyến nghị mới tốt 
nhất từ Hiệp Hội Quốc Gia Về Kiểm Soát & 
Chăm Sóc Động Vật (National Animal Care 
& Control Association, NACA).

Đưa Mèo Trưởng Thành Khỏe Mạnh 
đến Trung Tâm Cứu Trợ Động Vật:
• Làm giảm khả năng vật nuôi đoàn tụ với 

gia đình, đặc biệt là đối với cộng đồng 
không được phục vụ đúng mức hoặc 
những cộng đồng thiệt thòi.

• Ảnh hưởng đến các thành viên 
cộng đồng có thu nhập thấp và 
không có thời gian 
hay phương tiện để 
đến trung tâm cứu trợ 
động vật cũng như ít có 
khả năng gọi điện hoặc 
đến thăm.

• Có thể làm tăng số lượng 
mèo - việc loại bỏ mèo sẽ 
dẫn đến những con mèo 
khác chuyển đến, đặc 
biệt là ở những nơi có 
thức ăn.

• Không giải quyết 
được hành vi phiền 
toái hoặc các vấn  
đề cốt lõi ở meo  
lang thang.
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Các Thay Đổi Về Tiếp  
Nhận Mèo



Đưa Mèo bị Bệnh hoặc Bị Thương 
Vào Nhà
Liên hệ với MCAS về những mèo bị bệnh, bị 
thương, bị bỏ rơi hoặc đang gặp nguy hiểm.

Gọi 503-988-7387 để biết hướng dẫn và 
sắp xếp tiếp nhận mèo.

Để Mèo Khỏe Mạnh Một Mình
Chúng có khỏe mạnh, được ăn uống đầy đủ 
và không bị thương không? Tình trạng sức 
khỏe tốt là dấu hiệu tốt cho thấy mèo có 
chủ hoặc người chăm sóc.
Tìm Người Chủ
• Truy cập multcopets.org/found-pet
• Tìm Kiếm "Báo Cáo Vật Nuôi Thất Lạc"
• Gửi Báo Cáo "Vật Nuôi Tìm Thấy"
• Quét chip điện tử tại phòng khám thú  

y địa phương
• Hỏi hàng xóm của bạn về mèo
• Đặt áp phích trong khu phố, hoặc tờ rơi  

ở từng cửa nhà
• Đăng trên mạng xã hội - Facebook  

và Nextdoor
• Đăng trên Craigslist

Mèo Mèo con
Để Mèo Con Khỏe Mạnh Một Mình
Mèo con chưa cai sữa yên tĩnh và sạch 
sẽ có mèo mẹ chăm sóc. Để chúng tại nơi 
chúng đang ở sẽ cho chúng cơ hội sống sót 
tuyệt đối.

Tuổi Của Mèo Con & Hành Động
0 - 6 Tuần Tuổi
Để chúng yên tại chỗ nếu chúng yên tĩnh  
và sạch sẽ.
Liên hệ với MCAS để sắp xếp tiếp nhận 
mèo nếu chúng bị bệnh, bị thương, đang 
gặp nguy hiểm hoặc nếu chúng ồn ào và 
bẩn (đói và không sạch sẽ).
• 1 - 2 tuần: Chưa mở mắt hoặc mở mắt  

một phần.
• 2 - 4 tuần: Mở mắt. Chúng sẽ di chuyển 

xung quanh một chút. Tai bắt đầu vểnh lên.
• 4 - 6 tuần: Hoạt bát & ồn ào. Ăn một số 

thức ăn cứng.
6 - 12 Tuần Tuổi
Liên hệ với MCAS, Oregon Humane 
Society, hoặc Nhóm Nhận Nuôi Mèo để  
sắp xếp tiếp nhận mèo. Chúng có thể được 
hòa nhập, được thiến hoặc triệt sản, và 
được nhận nuôi.
• 6 - 8 tuần: Năng động & vui vẻ.  

Trọng lượng từ 1 đến 2 lbs.
• 8 tuần trở lên: 2 lbs trở lên.
12 Tuần Tuổi trở lên
Liên hệ với MCAS về việc tiếp nhận mèo  
hòa nhập, hoặc đưa chúng vào trong nhà 
để xem chúng có hòa nhập không. Nếu 
chúng không hòa nhập (gầm gừ hoặc 
chống đối), vượt qua cửa sổ hòa nhập, 
cũng như tùy chọn tốt nhất là TNR.

Cân nhắc Thiến & Triệt sản cho những 
con mèo lang thang khỏe mạnh nếu bạn 
không thể tìm được người chủ. Điều này 
sẽ ngăn sinh sản và số mèo tăng quá mức, 
đồng thời giúp ngăn mèo mới di chuyển đến.

Feral Cat Coalition of Oregon
Đối mèo không hòa nhập. Chương trình 
Bẫy-Thiến-Thả (TNR) cung cấp dịch vụ 
thiến/triệt sản cho mèo lang thang được 
người chăm sóc cho ăn. Feral Cat Coalition 
of Oregon (FCCO) cho mượn bẫy và cung 
cấp hướng dẫn 
về quy trình thực 
hiện. Họ có thể tình 
nguyện hỗ trợ đặt 
bẫy ở mức giới hạn.
• feralcats.com
• 503-797-2606
Triệt sản  
& Cứu sống
Đối với mèo hòa 
nhập. Chi phí thấp 
hoặc miễn phí phẫu 
thuật thiến & triệt  
sản cho mèo. Bác  
sĩ thú y được cấp 
phép cung cấp dịch  
vụ phẫu thuật theo 
lịch hẹn tại các địa 
điểm khác nhau -  
bao gồm MCAS.
• asapmetro.org/

spay-save
• 1-800-345-SPAY

Thiến & Triệt sản

0 - 6 Tuần

6 - 12 Tuần

12 Tuần trở lên


