Viajar de Carro
É muito perigoso viajar com um gato solto no carro –
pode não só causar um acidente ao ficar entalado entre
o condutor e os pedais mas também, no caso de ser
necessário abrir uma janela ou porta poderá escapar e
fugir.
É necessário investir numa transportadora que seja
forte e fácil de limpar para o caso do animal urinar,
defecar ou vomitar durante a viagem.
Deve sempre considerer o estado do tempo sob o qual
a viagem vai ser feita – quer a temperatura local, quer a
temperatura do destino. No caso de as temperaturas estarem elevadas o ideal será usar uma transportadora
que permita uma boa circulação de ar. Se estiver muito frio, será ideal uma que evite correntes de ar mas
que permita uma boa renovação do ar.
Aconselha-se o uso um material absorvente para o caso de o gato urinar/defecar/vomitar na
transportadora. Deverá ter algum material extra para substituir o sujo, caso isto aconteça.
Coloque a transportadora num local onde seja seguro no caso de ser necessário travar bruscamente. No
entando lembre-se sempre que é necessário haver uma boa circulação de ar. Não coloque a transportadora
por baixo de muita bagagem. Não coloque o gato na mala. Pode colocar atrás de um dos bancos da frente
puxando-o totalmente para a frente ou então em cima de um acento com o cinto de segurança colocado de
forma a que a transportadora fique imóvel.
O gato poderá miar durante toda a viagem. O barulho poderá deixá-lo a si chateado mas não se preocupe
porque ele não está em sofrimento... está apenas a manifestar o seu desagrado por estar fora do seu
ambiente normal. Fale calmamente com ele. Nunca o retire para fora da transportadora. Eventualmente o
movimento do carro irá acabar por o fazer adormecer e acalmar-se.
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Viajar de Carro

Não ponha o rádio com o volume elevado! Se o seu gato estiver nervoso, a música não vai ajudar a acalmá-lo.
Para o gato é preferível silêncio.
Verifique o gato com regularidade, especialmente se estiver calor. Não subestime a rapidez com que um
carro aquece – tenha isto em mente se parar para descansar um pouco e deixar o gato no carro. Se o fizer,
deixe o carro à sombra e deixe as janelas abertas. Se estiver muito quente retire a transportadora de dentro
do carro ou deixe o carro com todas as portas abertas. Um golpe de calor pode matar o seu gato.
A temperatura ideal do ambiente para o gato é entre os 17 e os 21ºC.
Se o gato enjoar e se a viagem for curta então deverá ser feito um jejum de duas horas e o gato só deverá
comer quando chegar.
Deverá fazer várias paragens e oferecer-lhe água várias vezes durante a viagem. Caso ele não enjoe
também poderá oferecer comida.
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