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•  Like people, pets’ cold tolerance can 
vary from pet to pet based on their coat, 
body fat stores, activity level, and health.  
Be aware of your pet’s tolerance for cold 
weather and adjust accordingly. 

•  Shorten your dog’s walks in very cold weather, and 
be aware of arthritic and elderly pets who may have 
difficulty walking. Long-haired or thick-coated dogs 
tend to be more cold-tolerant, but are still at risk in 
cold weather.  Short haired pets feel the cold faster 
because they have less protection, and short-legged 
pets may become cold faster because they are closer 
to the cold ground. Pets with diabetes, heart disease, 
kidney disease, or hormonal imbalances (such as 
Cushing’s disease) may have a harder time regulating 
their body temperature, and may be more susceptible to 
problems from temperature extremes. If you need help 
determining your pet’s temperature limits, consult your 
veterinarian.  

•  Since pets prefer comfortable sleeping places they 
may change their location based on their need for more 
or less warmth, give them some 
safe options to allow them to vary 
their sleeping place. If your dog 
has a short coat or seems bothered 
by the cold weather, consider a 
sweater or dog coat.  

•  Like people, cats and dogs are susceptible to frostbite 
and hypothermia and should be kept inside.  Longer-
haired and thick-coated dog breeds, such as huskies and 
other dogs bred for colder climates, are more tolerant of 
cold weather; but no pet should be left outside for long 
periods of time in extreme cold weather.

•  Hot cars are a known threat to pets, but cold cars also 
pose significant risk to your pet’s health. Limit travel 
to only what is necessary and don’t leave your pet 
unattended in the vehicle.

•  Cold weather poses several health risks to your pets. 
Check your dog’s paws frequently for signs of cold 
weather injury or damage, such as cracked paw pads or 
bleeding. You may be able to reduce the chance of injury 
by clipping the hair between your dog’s toes. 

•  If your pet is whining, shivering, seems anxious, 
slows down or stops moving, seems weak, or starts 
looking for warm places to burrow, get them back inside 
quickly because they are showing signs of hypothermia. 
Frostbite is harder to detect, and may 
not be fully recognizable until a few days 
after the damage is done. If you suspect 
your pet has hypothermia or frostbite, 
consult your veterinarian immediately.

•  Always keep your pet at a healthy 
weight  Some pet owners feel that a 
little extra weight gives their pet some extra protection 
from cold, but the health risks associated with that extra 
weight don’t make it worth doing.  Watch your pet’s 
body condition and keep them in the healthy range. 
However, if you must keep your pet outdoors, they will 
require more calories in the winter to generate enough 
body heat and energy to keep them warm. Talk to your 
veterinarian about your pet’s nutritional needs during 
cold weather.

•  Be aware that a warm vehicle engine can be an 
appealing heat source for outdoor and feral cats, but 
it can be deadly. Check underneath your car, bang on 
the hood, and honk the horn before starting the engine 
to encourage feline hitchhikers to abandon their roost 
under the hood.

For more information, contact:

Lời khuyên hữu ích Bảo vệ                                                      
Vật nuôi trong Thời tiết lạnh

Consejos para su                                                   
mascota en el frio



•  Al igual que las personas, la tolerancia al frío de 
las mascotas puede variar en función a su pelaje, sus 
reservas de grasa corporal, su nivel de actividad y su 
salud. Sea consciente de la tolerancia de su mascota al 
frío y ajustese en acordemente.

•  Acorte los paseos de su perro en climas muy fríos 
y sea consciente de los animales artríticos y de edad 
avanzada que pueden tener dificultad al caminar. 
Los perros con pelo largo o grueso tienden a ser más 
tolerantes al frío, pero tambien están a riesgo en 
tiempos de frío extreme. Las mascotas con pelo corto y 
aquellas con patas corta sienten frío más rápido porque 
tienen menos protección y estan más cerca al suelo frío. 
Las mascotas con diabetes, enfermedades cardíacas, 
enfermedades renales o desequilibrios hormonales 
(como la enfermedad de Cushing) pueden tener un más 
difícultad regulando su temperatura corporal y pueden 
ser más susceptibles a problemas por temperaturas 
extremas. Si usted necesita ayuda para determinar los 
límites de temperatura de su mascota, consulte con su 
veterinario.

•  Puesto a que los animales cambian su ubicación 
basados en su necesidad de más o menos calor, deles 
algunas opciones seguras para que puedan variar su 
lugar de dormir. Considere un suéter o abrigo para 
mascotas sensibles al frio.

•  Al igual que las personas, las mascotas son 
susceptibles a la congelación y la hipotermia. Por lo cual, 
deben ser mantenidas adentro durante el tiempo frío. 
Las razas de perro con pelaje grueso y/o largo, como los 
esquimales (huskies) y otras que son criadas para climas 
fríos, son más tolerantes al frío pero ningún animal 
doméstico debe ser dejado afuera por períodos largos en 
tiempos fríos.

•  Los coches calientes son una amenaza conocida para 
las mascotas, pero los coches fríos también constituyen 
un riesgo significantivo a la salud de su mascota. Limite 
los viajes en carro a sólo lo necesario y no deje a su 
mascota desatendida en su vehículo.

•  Revise las patas de su perro con frecuencia para 
detectar lesiones causadas por el frio tales como 
almohadillas cortadas o sangrando. Usted puede reducir 
las posibilidades de daño de su mascota cortando el pelo 
entre los dedos de su perro.

•  Si su mascota empieza a lloriquear, temblar de 
frío, parece ansioso, se ralentiza o detja de moverse, 
parece débil, o comienza a busca lugares cálidos, 
metalo adentro la mas rapido que pueda ya que está 
mostrando signos de hipotermia. La congelación es 
más difícil de detectar y puede tomar unos días para 
reconocer las lesiones una vez de que el daño ya esté 
hecho. Si sospecha que su mascota tiene hipotermia o 
congelación, consulte a su veterinario de inmediato.

•  Mantenga a su mascota en un peso saludable. Algunos 
dueños creen que un poco de peso extra les da alguna 
protección adicional contra el frío a sus mascotas, 
pero los riesgos de salud asociados con ese sobrepeso 
podrian ser más dañinos y no valen la pena. Evalué la 
condición corporal de su mascota y manténgala en el 
rango saludable. Sin embargo, si usted debe mantener 
a su mascota al aire libre, ella necesitará de más 
calorías para generar suficiente calor corporal y energía 
para mantener una temperatura saludable durante el 
invierno. Hable con su veterinario sobre las necesidades 
nutricionales de su mascota durante el tiempo frío.

•  Tenga en cuenta que el motor de un vehículo caliente 
puede ser una atractiva fuente de calor para gatos al 
aire libre y gatos salvajes, pero puede ser mortal. Revise 
debajo y alrededor de su coche, golpeé el capote, y 
toque la bocina antes de arrancar el motor para animar a 
que estos felinos abandonen su refugio bajo la cupucha.

Para obtener más información,
póngase en contacto con:

Condado de Orange
Agencia del Cuidado de Salud

Servicios para el Cuidado de Animales
Teléfono: (714) 935-6848

Sitio web: www.ocpetinfo.com
                     /OCAnimalCare

Consejos para su mascota 
en el frio



•  Giống như con người, giới hạn chịu đựng thời tiết lạnh 
của các vật nuôi khác nhau cũng không giống nhau, tùy 
thuộc vào lớp lông, lượng mỡ tích trữ trong cơ thể, mức 
độ hoạt động và sức khỏe của vật nuôi. Hãy để ý đến giới 
hạn chịu đựng của vật nuôi trong thời tiết lạnh và điều 
chỉnh hợp lý.

•  Hãy giảm bớt thời gian đi dạo của chó nếu thời tiết 
quá lạnh, và chú ý hơn đến vật nuôi bị viêm khớp và vật 
nuôi đã già đi lại khó khăn. Chó có lông dài hoặc dày 
có xu hướng chịu lạnh tốt hơn, nhưng vẫn có thể gặp 
rủi ro trong thời tiết lạnh. Vật nuôi có lớp lông ngắn dễ 
thấy lạnh hơn bởi vì chúng ít được bảo vệ hơn và loại 
vật nuôi chân ngắn sẽ lạnh nhanh hơn bởi vì thân người 
của chúng gần nền đất lạnh hơn. Vật nuôi bị bệnh tiểu 
đường, bệnh tim, bệnh thận, hoặc mất cân bằng nội tiết 
tố (như Hội chứng Cushing) có thể mất rất nhiều thời 
gian điều tiết nhiệt độ cơ thể, và thường nhạy cảm hơn 
với các vấn đề do nhiệt độ khắc nghiệt. Nếu bạn cần hỗ 
trợ xác định giới hạn nhiệt độ cơ thể vật nuôi của bạn, 
hãy tham khảo ý kiến bác sĩ thú y của bạn.  

•  Do vật nuôi thường thích chỗ ngủ thoải mái, chúng có 
thể thay đổi vị trí tùy theo nhu cầu khi cần ấm hơn hoặc 
mát hơn, hãy cho vật nuôi một số phương án lựa chọn 
an toàn để có thể thay đổi chỗ ngủ. Nếu chó của bạn có 
lông ngắn hoặc có vẻ không chịu được thời tiết lạnh, hãy 
cân nhắc mặc thêm áo len hoặc áo khoác dành cho chó.  

•  Nên để chó mèo ở trong nhà khi thời tiết lạnh khắc 
nghiệt. Giống như con người, chó mèo dễ bị tê cóng và 
giảm thân nhiệt và nên ở trong nhà. Giống chó lông dài 
và dày, chẳng hạn như chó Huskies và các loại chó khác 
quen với khí hậu lạnh sẽ chịu đựng được thời tiết lạnh 
tốt hơn; nhưng không nên để vật nuôi ở ngoài trời trong 
thời gian quá dài nếu thời tiết lạnh khắc nghiệt.

•  Xe hơi nóng là mối đe dọa đã được biết đến đối với 
vật nuôi, nhưng xe quá lạnh cũng gây rủi ro đối với sức 
khỏe của vật nuôi. Chỉ di chuyển khi cần thiết và đừng để 
vật nuôi của bạn ở lại một mình trong xe không có giám 
sát.

•  Thời tiết lạnh gây ra một số rủi ro cho sức khỏe vật 
nuôi của bạn. Hãy thường xuyên kiểm tra bàn chân của 
chú chó nhà bạn xem có dấu hiệu tổn thương hoặc tổn 
hại do thời tiết lạnh hay không, chẳng hạn như nứt hoặc 
chảy máu kẽ chân. Bạn có thể giúp giảm nguy cơ tổn 
thương bằng cách cắt bớt lông ở giữa các ngón chân của 
chú chó.

•  Nếu vật nuôi của bạn rên rỉ, run rẩy, có vẻ lo lắng, 
chậm chạp hoặc không nhúc nhích, yếu ớt, hoặc bắt đầu 
tìm kiếm nơi ấm áp để đào hang, hãy đưa chúng vào nhà 
nhanh chóng bởi vì chúng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Tê 
cóng khó phát hiện hơn, và bạn có thể không để ý cho 
tới vài ngày sau khi có hiện tượng này. Nếu bạn nghi ngờ 
vật nuôi đang giảm thân nhiệt hoặc tê cóng, hãy tham 
khảo ý kiến bác sĩ thú y của bạn ngay lập tức.

•  Hãy giữ trọng lượng khỏe mạnh cho vật nuôi trong 
suốt mùa đông. Một số người chủ của vật nuôi cho rằng 
nếu vật nuôi nặng hơn một chút thì cơ thể sẽ được bảo 
vệ chống lại cái lạnh, nhưng rủi ro đối với sức khỏe do 
quá nặng còn đáng ngại hơn. Hãy để ý tới tình trạng cơ 
thể của vật nuôi và đảm bảo vật nuôi luôn ở trong giới 
hạn trọng lượng khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn phải để 
vật nuôi ở ngoài trời, chúng cần có nhiều calo hơn trong 
mùa đông để điều chỉnh đủ nhiệt độ và năng lượng giữ 
ấm cơ thể. Hãy thảo luận với bác sĩ thú y của bạn về nhu 
cầu dinh dưỡng của vật nuôi trong thời tiết lạnh.

•  Hãy chú rằng động cơ xe ấm sẽ rất hấp dẫn mèo hoang 
và mèo nuôi phải ở ngoài trời, nhưng có thể gây chết 
người. Hãy kiểm tra bên dưới chiếc xe của bạn, đập vào 
mui xe, và bóp còi trước khi khởi động xe để đánh thức 
mèo hoang đang ngủ dưới mui xe.

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc:
Quận Orange
Cơ Quan Y Tế

Các Dịch Vụ Chăm Sóc Thú
Điện thoại: (714) 935-6848

Website: www.ocpetinfo.com
           /OCAnimalCare

Lời khuyên hữu ích Bảo vệ Vật 
nuôi trong Thời tiết lạnh


