Vid nödsituation kontakta...
I dessa oroliga tider är det viktigt att vara förberedd om man av någon
anledning inte skulle kunna ta hand om sitt/sina husdjur under en period.
Därför har Svenska Blå Stjärnan tagit fram ett kontaktkort där du som djurägare
kan fylla i vem som ska kontaktas om ditt/dina djur behöver tas om hand av
någon annan. Sprid och dela med dig av korten till vänner och bekanta med djur!
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Svenska Blå Stjärnan verkar för ett gott djurskydd och en god djurhållning i såväl vardag
som vid kriser och katastrofer.
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Vi har uppdrag från MSB – Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap – att informera om hemberedskap för dig och
dina djur. Klara krisen genom att besöka vår hemsida
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