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Napakaraming aso at pusa ang gumagala sa 		
lansangan at ito’y maaaring pagbuhatan ng iba’t
ibang uri ng sakit at pagkalat ng rabies.
Maiiwasan ang mga ito kung tayo’y magiging 		
responsableng may-ari sa ating mga alagang hayop.
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Bago kumuha ng aso o tuta, tignan ang inyong pamumuhay. Suriing
mabuti kung may kakayanan, panahon at oras. Marami sa mga
problema sa alaga ang nagmumula sa di gaanong pagpansin at pagexercise sa alagang hayop.
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Ang asong gumagala naman
nang hindi naka-leash o nakatali
o walang superbisyon ng
may-ari ay nagkakalat,
nakikipag-away sa ibang aso
at maaaring mangagat ng tao o bata.
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sa mga suliranin natin ukol sa mga stray dogs o gumagalang hayop
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o pagtatanggal ng reproductive organs (ovaries,
uterus,fallopian tubes) ng babaeng aso o pusa.
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TANDAAN:

Walang Asong gala, kung walang taong pabaya.

Tulungan natin ang ating pamayanan, maging responsableng tagapag-alaga ng hayop.
The Philippine Animal Welfare Society
Shelter: The Philippine Animal Rehabilitation Center (PARC)
Aurora Blvd., Katipunan Valley, Loyola Heights, Quezon City
Tel. no. 4751688 l Email: philpaws@yahoo.com
website: paws.org.ph
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