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Phương án xử lý tình huống thú xổng chuồng ở Vườn thú - Tài liệu tham khảo 

Biên dịch: Thái Truyền, 2015 

Thú xổng chuồng là tình huống khẩn cấp. Do vậy, các Vườn thú phải có 
phương án và tổ chức tập huấn, bố trí lực lượng và trang thiết bị để sẵn sàng xử lý 
tình huống thú xổng chuồng, nhằm bảo đảm an toàn cho con người (là ưu tiên hàng 
đầu, gồm khách thăm quan, công chúng và nhân viên Vườn thú), các thú nuôi khác 
và con thú xổng chuồng. 

Mỗi tình huống thú xổng chuồng đều khác nhau (loài và số con thú xổng 
chuồng, ban ngày hoặc ban đêm, vị trí và đặc điểm khác nhau của vườn thú). Các 
nội dung nêu trong Phương án này là cơ bản và phải được cụ thể hóa để đáp ứng 
yêu cầu của các tình huống giả định và thực tiễn khi xảy ra thú xổng chuồng ở 
Vườn thú. Đặc biệt chú ý đến những biện pháp xử lý thú dữ xổng chuồng, đe dọa 
nghiêm trọng đến tính mạng con người, các thú nuôi khác và chính con thú xổng 
chuồng. 

 

1. Phòng ngừa và sẵn sàng để xử lý tình huống thú xổng chuồng 
 Định kỳ kiểm tra tất cả chuồng trại nhằm kịp thời phát hiện và sửa chữa 
những hư hỏng ngay từ đầu. Đồng thời, nhân viên chăm sóc thú phải liên tục theo 
dõi diễn biến tâm sinh lý của vật nuôi. Thú xổng chuồng có thể khác nhau, từ 
những động vật không xương sống nhỏ bé đến các con thú lớn, hung dữ. 

Đưa nội dung công tác an toàn và các biện pháp đề phòng thú xổng chuồng 
vào chương trình huấn luyện thường xuyên cho tất cả nhân viên chăm sóc thú. 
Đồng thời, hằng năm có chương trình tập huấn cho cán bộ thú y về sử dụng dụng 
cụ và thuốc gây mê phục vụ cho việc bắt thú xổng chuồng. 

Rõ ràng, cần nỗ lực ngăn ngừa thú xổng chuồng. Nếu con thú đang quá trình 
trốn thoát (leo trèo, đào hang, phá rào…), có thể ngăn chặn tức thời bằng tiếng ồn 
(la hét, thổi còi, còi hơi…), dùng bình hoặc vòi xịt nước, bình chữa cháy CO2… 

Quy định và phổ biến các mã báo động thú xổng chuồng để thống nhất khi 
báo cáo phát hiện đầu tiên và chỉ đạo, thực hiện Phương án xử lý tình huống thú 
xổng chuồng. Ví dụ, các mã báo động theo màu như sau: 

· Mã báo động “ĐỎ”: Thú dữ xổng chuồng (ví dụ, con trưởng thành của các 
loài như sư tử, hổ, gấu, cá sấu…) 
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· Mã báo động “VÀNG”: Thú xổng chuồng có thể gây hại (ví dụ, linh 
trưởng…) 

· Mã báo động “XANH”: Thú xổng chuồng ít nguy hiểm (ví dụ, hươu, nai…) 

Đồng thời, lập và thông báo Danh bạ các số liên lạc, thông tin khẩn cấp của 
nội bộ Vườn thú (Lãnh đạo và các bộ phận liên quan) và của các cơ quan hỗ trợ từ 
bên ngoài (Công an, Kiểm lâm, Chính quyền địa phương). 

Bố trí các dụng cụ để sẵn sàng phục vụ cho việc bắt thú xổng chuồng như 
lưới vây, gậy có thòng lọng bắt thú, dây buộc thú, bình chữa cháy CO2, bình xịt hơi 
cay, bình xịt nước vát vai, chổi, khăn lông, dụng cụ cứu thương, đèn pin… 

Nếu được, có nhân viên (xạ thủ) được đào tạo và cấp phép sử dụng súng. 
Quản lý, cất giữ, bảo dưỡng súng và dụng cụ gây mê theo đúng quy định và trong 
tình trạng tốt để sẵn sàng phục vụ cho việc xử lý thú xổng chuồng. 

Cụ thể hóa các nội dung trên đây trong “Phương án xử lý tình huống thú 
xổng chuồng” và tổ chức tập huấn, diễn tập hằng năm sao cho tất cả các bộ phận 
và nhân viên vườn thú đều hiểu rõ và sẵn sàng thực hiện vai trò và nhiệm vụ của 
mình trong tình huống thú xổng chuồng. Vai trò và nhiệm vụ của từng bộ phận 
phải được quy định bằng văn bản và thường xuyên cập nhật (rút kinh nghiệm sau 
những lần tập huấn và diễn tập hằng năm), hướng dẫn đến tất cả nhân viên và tóm 
tắt, thông báo ở các bộ phận của Vườn thú. Bên cạnh nhiệm vụ theo công việc 
được phân công, mỗi nhân viên vườn thú đều biết (a) phải làm gì khi mình là người 
đầu tiên phát hiện thú xổng chuồng (xem Mục 4) và (b) nơi cất giữ thiết bị, dụng 
cụ bắt thú như đã nêu trên. 

 

2. Những nguyên tắc chung 
Khi thú xổng chuồng, cần phản ứng một cách hiệu quả, bình tĩnh và thông 

minh nhằm bảo đảm an toàn cho khách thăm quan, công chúng, nhân viên, các thú 
nuôi khác và con thú xổng chuồng. 

Mỗi con thú có cự ly trốn chạy riêng của nó. Trong vườn thú, cự ly trốn chạy 
của nó bị giới hạn bởi các hào, tường rào và các vật cản khác. Cự ly trốn chạy của 
con thú thường ngắn hơn so với cự ly di chuyển của xe cộ, nhưng có thể hơn cự ly 
chạy bộ của con người. Do vậy, ở nơi có thể được, hãy dùng xe cộ. 
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Mỗi con thú cũng có khoảng cách tấn công lại khi bị dồn ép. Đừng đưa bạn 
vào thế bị nó tấn công lại, trừ khi bắt buộc phải đối mặt và có các biện pháp an 
toàn. Khi có thể, hãy dùng ô tô có khung bảo vệ kín. 

Thú xổng chuồng thường lúng túng, quanh quẩn nơi quen thuộc của nó, 
nhưng dễ bị kích động do sợ hãi và phản ứng với các điều bất thường. Nếu con thú 
chưa đi xa khỏi chuồng nuôi, nhân viên vườn thú có thể nhữ, dỗ ngọt, hướng nó trở 
lại chuồng nuôi. Sự hiện diện của con thú là bạn của nó, thức ăn… có thể giúp dụ 
dỗ con thú xổng chuồng, tạo cơ hội cho nó quay về chuồng nuôi. Khi dùng bình 
chữa cháy CO2, tiếng ồn, ánh sáng… để xua con thú trở lại chuồng nuôi, phải rất 
cẩn thận và tránh làm nó bị kích động. 

Ở nơi lạ, con thú xổng chuồng cảm thấy bị đe dọa. Môi trường lạ, các vật dễ 
tạo phản ứng ngược (như lưới vây, dụng cụ gây mê thú, vòi xịt nước…), những di 
chuyển đột ngột và tiếng ồn lớn sẽ làm con vật phản ứng lại. Hãy di chuyển chậm 
rãi và giữ hiện trường càng yên lặng càng tốt. Cố gắng để con thú được bình tĩnh 
và trong tầm kiểm soát. Khi dùng dụng cụ gây mê hoặc súng để xử lý thú dữ xổng 
chuồng, tất cả nhân viên bắt thú tại hiện trường phải che giấu súng, dụng cụ gây 
mê… nhằm tránh làm nó sợ hãi và giảm thiểu phản ứng ngược của nó. 

Mối quan tâm chính là bảo vệ khách thăm quan, công chúng và nhân viên, 
nhất là trong trường hợp thú dữ xổng chuồng và đối mặt với công chúng hoặc đang 
cố phá tường rào chung quanh vườn thú. Dồn mọi nỗ lực để giữ công chúng xa 
khỏi con thú xổng chuồng. Nếu việc truy bắt hoặc gây mê để cố định con thú là 
không hiệu quả thì phải tiêu diệt con thú dữ xổng chuồng. Chỉ có xạ thủ (đã được 
phép sử dụng vũ khí) thực hiện việc bắn thú xổng chuồng (Xem thêm Mục 5.2.3) 

Thú lớn săn mồi như hổ, sư tử, báo, gấu… là những loài nguy hiểm nhất. Để 
an toàn, khi có thể hãy dùng xe cộ trong lúc giám sát và bắt giữ chúng lại. 

 

3. Các nội dung chính khi xử lý tình huống thú xổng chuồng 
Bằng phương tiện liên lạc nhanh nhất có thể, nhân viên phát hiện đầu tiên 

phải báo cáo tình huống thú xổng chuồng đến Lãnh đạo Vườn thú hoặc Phòng trực 
chỉ huy. 

Trung tâm chỉ huy triển khai quy trình xử lý tình huống thú xổng chuồng và 
các quyết định quan trọng bao gồm biện pháp bảo vệ khách thăm quan, bắt lại thú 
xổng chuồng, báo cáo và đề nghị sự hỗ trợ của lực lượng bên ngoài như Công an, 
Kiểm lâm, chính quyền địa phương. 
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Bảo đảm an toàn của hệ thống tường rào chung quanh vườn thú; chỉ đạo các 
bộ phận trực đóng các cổng dẫn đến nơi nguy hiểm. 

Kiểm soát, quản lý, hướng dẫn và sơ tán khách thăm quan đến những nơi an 
toàn (như Khu làm việc, Trung tâm giáo dục bảo tồn, Nhà hàng…, đóng cửa chính 
và cửa sổ các khu nhà này), nhanh chóng giúp đỡ và bảo vệ những người chưa đến 
những nơi an toàn nêu trên. 

Triển khai biện pháp thích hợp để bắt và nhốt lại thú xổng chuồng (theo các 
phương án kỹ thuật đã được xác định và tập huấn trước đây và thích ứng với hoàn 
cảnh hiện tại), kể cả tiêu diệt thú xổng chuồng nếu bắt buộc. 

Đánh giá, báo cáo, thông tin về kết quả xử lý tình huống thú xổng chuồng. 

 

4. Nhân viên đầu tiên phát hiện thú xổng chuồng 
Giữ yên lặng và bình tĩnh. Nếu thú xổng chuồng là các loài linh trưởng, bò 

sát, lưỡng cư hoặc động vật không xương sống mới thoát khỏi chuồng nuôi trong 
nhà nhưng chưa vượt khỏi khu nhà có chuồng nuôi thì hãy đóng tất cả cửa của khu 
nhà chuồng nuôi. Chờ cứu viện để bắt lại thú xổng chuồng. 

Không xua đuổi con thú xổng chuồng. Thú xổng chuồng thường quanh quẩn 
gần chuồng của nó. Một khi thú xổng chuồng mất phương hướng, sẽ khó bắt nó lại. 

Luôn cố gắng theo dõi và xác định vị trí của con thú xổng chuồng. Giữ 
khoảng cách an toàn, đừng rời hiện trường hoặc mất quan sát con thú xổng chuồng; 
báo cáo chậm một tý còn hơn là mất quan sát con thú xổng chuồng. 

Đánh giá tình hình một cách cẩn thận, xác định vị trí, các mối nguy hiểm tức 
thì, loài gì và số con thú xổng chuồng, càng nhanh càng tốt. 

Dùng máy bộ đàm hoặc điện thoại để báo tin cho Lãnh đạo Vườn thú hoặc 
Bộ phận trực. Nếu báo cáo bằng điện thoại thì cho biết số điện thoại đang dùng để 
Trung tâm chỉ huy có thể giữ liên lạc được với người phát hiện, đang ở hiện 
trường. Nội dung báo cáo rõ ràng và đơn giản theo cấu trúc: 

“Họ tên người báo cáo. Số điện thoại đang dùng (nếu có, như đã nêu trên). Mã 
báo động ĐỎ, VÀNG hay XANH (chỉ nêu một mã báo động mà thôi). Số con 
thú xổng chuồng. Vị trí đang theo dõi và hướng có thể di chuyển của thú xổng 
chuồng ”. Cần lặp lại nội dung báo cáo này hoặc đề nghị người tiếp nhận thông 
tin khẳng định đã tiếp thu đầy đủ, chính xác các nội dung của báo cáo. 
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Nếu được thì cung cấp thêm các thông tin khác như: 

- Tình trạng của thú xổng chuồng (bị thương, hoảng sợ, chạy…) 

- Có ai bị thương hoặc đang bị đe dọa bởi thú xổng chuồng. Cần gọi y tế khẩn 
cấp? 

- Mức độ phản ứng cần thiết, nếu biết. 

 

5. Thẩm quyền và nhiệm vụ của lực lượng xử lý tình huống thú xổng chuồng 
 Sơ đồ dưới đây minh họa cho việc bố trí lực lượng của Vườn thú trong xử lý 
tình huống thú xổng chuồng. 

  Thẩm quyền và nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Tổng chỉ huy 

- Chỉ huy chiến thuật 

- Chỉ huy về an toàn 

Xử lý thú xổng chuồng 

- Đội chăm sóc thú 

- Tổ thú y 

- Xạ thủ 

An toàn cho người 

- Đội bảo vệ 

- Hỗ trợ (Công an, Kiểm 
lâm, chính quyền và các 
nhân viên khác) 

Hậu cần, phục vụ 

- Thông tin liên lạc 

- Y tế 

- Hậu cần 

Người phát ngôn 

Hỗ trợ từ bên ngoài 

Công an, Kiểm lâm, 
Chính quyền địa phương 
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5.1 Trung tâm chỉ huy 

5.1.1 Tổng chỉ huy 
 Giám đốc Vườn thú là Tổng chỉ huy, chịu trách nhiệm toàn bộ về việc xử lý 
tình huống thú xổng chuồng. Phó Giám đốc trực đảm nhiệm Tổng chỉ huy khi vắng 
mặt Giám đốc Vườn thú. 

Các nhiệm vụ chính: 

· Chỉ đạo, điều hành tất cả các lực lượng của vườn thú trước, trong và sau khi xử 
lý tình huống thú xổng chuồng. 

· Quyết định các vấn đề quan trọng như đóng cửa một phần hoặc toàn bộ vườn 
thú, sơ tán một phần hoặc toàn bộ vườn thú; cho phép tiêu diệt thú xổng chuồng 
trong tình huống nguy cấp: 

o Có người bị thương hay tính mạng bị đe dọa 

o Có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, gây thương tích cho con người 

o Thú xổng chuồng có thể thoát khỏi tường rào chung quanh vườn thú. 

· Báo cáo và đề nghị lực lượng hỗ trợ từ bên ngoài: Công an, Kiểm lâm, Chính 
quyền địa phương 

· Chỉ đạo các bộ phận hậu cần, phục vụ: 

o Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt và thống nhất, đặc biệt là hệ 
thống bộ đàm. 

o Sơ cấp cứu kịp thời những người bị thương, tính mạng bị đe dọa 

o Công tác hậu cần, nhất là khi xử lý tình huống vào ban đêm 

· Phân công người phát ngôn để cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông 
và công chúng. 

 

Để giúp cho Tổng chỉ huy, có: 

5.1.2 Chỉ huy tác chiến 
Chỉ huy tác chiến là Phó Giám đốc Kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật có kinh 

nghiệm được Giám đốc Vườn thú phân công. 



7 

 

Các nhiệm vụ chính: 

· Chỉ đạo kiểm tra tình trạng của chuồng đã có thú xổng và các con thú dữ ở 
những chuồng khác đã được nhốt an toàn hay không. 

· Nhanh chóng đánh giá tình hình và quyết định giải pháp xử lý thú xổng chuồng: 
bắt thủ công, dùng dụng cụ gây mê để cố định hay phải tiêu diệt con thú xổng 
chuồng – Nếu khả năng là phải tiêu diệt do tình huống nguy cấp (như đã nêu ở 
Mục 5.1.2) thì đề xuất ngay với Giám đốc Vườn thú để quyết định kịp thời 

· Xác định điểm tập trung/điểm hẹn của các cán bộ chủ chốt. Huy động và quản 
lý các lực lượng (Đội chăm sóc thú, Tổ thú y và Xạ thủ) và phương tiện, dụng 
cụ xử lý thú xổng chuồng. Phân công rõ ràng và đảm bảo các bộ phận và nhân 
viên nắm chắc vai trò và nhiệm vụ của mình. 

· Triển khai kế hoạch bắt lại thú xổng chuồng. Thiết lập vòng vây cô lập thú xổng 
chuồng. 

· Xác định các khu vực an toàn để thông tin và phối hợp với Chỉ huy về an toàn 
trong việc sơ tán khách thăm quan 

· Giữ liên lạc và thường xuyên báo cáo tình hình để Tổng chỉ huy nắm bắt và chỉ 
đạo 

· Chủ trì việc đánh giá, báo cáo kết quả xử lý tình huống thú xổng chuồng. 

5.2.3 Chỉ huy về an toàn 
 Chỉ huy về an toàn là Phó Giám đốc Quản trị hoặc cán bộ có kinh nghiệm 
được Giám đốc Vườn thú phân công. 

 Các nhiệm vụ chính: 

· Huy động và quản lý lực lượng bảo vệ của Vườn thú nhằm bảo đảm an toàn cho 
khu vực hiện trường, khách thăm quan và công chúng. Tổ chức phối hợp lực 
lượng bảo vệ của Vườn thú và lực lượng hỗ trợ từ bên ngoài: Công an, Kiểm 
lâm và chính quyền địa phương. 

· Bảo đảm an toàn của hệ thống tường rào chung quanh vườn thú; chỉ đạo các bộ 
phận trực đóng các cổng dẫn đến nơi nguy hiểm. Nếu là ban đêm, đóng tất cả 
các cổng của tường rào chung quanh vườn thú và nhanh chóng bật sáng tất cả 
các đèn ở bên trong và ngoài khu vực. 
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· Kiểm soát, quản lý, hướng dẫn và sơ tán khách thăm quan đến những nơi an 
toàn (như Khu làm việc, Trung tâm giáo dục bảo tồn, Nhà hàng…, đóng cửa 
chính và cửa sổ các khu nhà này), nhanh chóng giúp đỡ và bảo vệ những người 
chưa đến những nơi an toàn nêu trên. 

· Giữ liên lạc và thường xuyên báo cáo tình hình để Tổng chỉ huy nắm bắt và chỉ 
đạo. 

· Phối hợp với Chỉ huy tác chiến tổ chức thực hiện đánh giá, báo cáo kết quả xử 
lý tình huống thú xổng chuồng. 

5.2 Xử lý thú xổng chuồng 

5.2.1 Đội chăm sóc thú 
Khi triển khai kế hoạch bắt thú, Trưởng Đội chăm sóc thú bố trí nhân viên 

(có thể có sự phối hợp của người phát hiện ban đầu) để tiếp tục xác định vị trí và 
theo dõi con thú xổng chuồng, và bố trí lực lượng khi đã xác định được vị trí của 
thú xổng chuồng. Lưu ý, không huy động những người đang bị ảnh hưởng của bia 
rượu hoặc chất kích thích và những người bị thương tật. 

Nếu con thú xổng chuồng vượt ra khỏi lớp vật cản thứ nhì (hào, tường rào 
ngoài chuồng nuôi, hành lang ở vườn thú…) và có khả năng vào chuồng nuôi khác, 
nhân viên chăm sóc thú phải nhanh chóng đưa và nhốt vào chuồng ép tất cả thú 
hung dữ như gấu, thú lớn họ Mèo, vượn, tinh tinh… 

Phải kiểm tra lại chuồng nơi mà thú đã xổng có bị hư hỏng gì không và nếu 
có nuôi chung thì con thú cùng chuồng đã được nhốt an toàn hay chưa. Nếu cần, 
chuẩn bị chuồng khác để nhốt lại khi bắt được con thú xổng chuồng. 

Theo hướng dẫn của Trưởng Đội chăm sóc thú, các nhân viên nhanh chóng 
thiết lập vòng vây để cô lập thú xổng chuồng. Vòng vây phải được bắt đầu từ nơi 
xa hơn khoảng cách tấn công lại của thú xổng chuồng. Trong trường hợp thú dữ 
xổng chuồng (như gấu, thú lớn họ Mèo, vượn, tinh tinh hoặc khỉ lớn…), nếu được, 
sử dụng ô tô có khung kín để bảo vệ nhân viên khi thiết lập vòng vây. Không bắt 
thú một cách hấp tấp hoặc để con thú xổng chuồng nhìn thấy lưới vây, găng tay và 
các dụng cụ bắt thú, trừ khi được hướng dẫn của Trưởng Đội chăm sóc thú. Không 
ai có thể dự đoán chính xác 100% về phản ứng của thú dữ xổng chuồng. Những 
con thú có thể xua về chuồng cũ được nhưng bổng nhiên trở nên rất nguy hiểm khi 
ở xa môi trường quen thuộc của chúng. Luôn cẩn thận khi tiếp cận thú xổng 
chuồng, đề phòng bị tấn công ngược và sẵn sàng di chuyển đến vị trí được bảo vệ, 
nếu có thể. Chỉ có những nhân viên chăm sóc thú có kinh nghiệm và được phân 
công mới tham gia vây bắt thú. Sự tham gia của một nhân viên năng nỗ nhưng 
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chưa được huấn luyện sẽ không những ảnh hưởng đến việc vây bắt thú thành công 
mà còn có thể làm cho tình hình xấu đi và thêm rũi ro gây thương tích cho người 
và con thú xổng chuồng. 

Khi đã thiết lập vòng vây, Trưởng Đội chăm sóc thú chỉ huy các nhân viên 
điều chỉnh vòng vây để hướng và tạo điều kiện cho thú quay về chuồng cũ hoặc 
nơi đã định để nhốt lại nó. Nhằm tránh làm động con thú xổng chuồng, không tiếp 
cận quá gần con thú xổng chuồng hoặc tiến công, la hét, chạy ào ạt. 

Trưởng Đội chăm sóc thú bố trí nhân viên (có máy bộ đàm) để giúp Tổ thú y 
mang thiết bị, dụng cụ gây mê khi sử dụng để cố định con thú xổng chuồng và các 
nhân viên khác (không tham gia bắt thú) hỗ trợ Đội bảo vệ để kiểm soát đám đông 
và hướng dẫn khách thăm quan đến nơi an toàn. Không tạo thành đám đông ở hiện 
trường nơi bắt lại hoặc tiêu diệt thú xổng chuồng, trừ những người hỗ trợ theo yêu 
cầu của Trưởng Đội chăm sóc thú. 

Trưởng Đội chăm sóc thú phải duy trì liên lạc và thường xuyên báo cáo cho 
Chỉ huy tác chiến để chỉ đạo kết thúc công việc nếu dẫn dụ và nhốt lại thành công 
con thú vào chuồng hoặc triển khai bắn gây mê (do Tổ thú y thực hiện) hoặc quyết 
định tiêu diệt con thú xổng chuồng, trong trường hợp nguy cấp. 

5.2.2 Tổ thú y 
 Hỗ trợ Đội chăm sóc thú trong quá trình bắt lại thú như mô tả trên đây. Khi 
có yêu cầu bắn gây mê để cố định thú xổng chuồng, phối hợp với Trưởng Đội 
chăm sóc thú. 

 Cán bộ thú y sử dụng dụng cụ gây mê phải chắc rằng đã kiểm tra mũi 
tiêm/thuốc gây mê trước khi nạp nó và súng/dụng cụ gây mê. 

 Khi con thú đã bị gây mê, phải kiểm tra để xác định nó có bị thương khi cố 
trốn thoát hoặc bị bắt lại. Nếu bị thương, đưa con thú đến Trạm thú y hoặc đưa vào 
chuồng nuôi để có thể chăm sóc, trị liệu thích hợp. 

5.2.3 Xạ thủ 
 Trong trường hợp nghiêm trọng (xem Mục 5.1.1) và chỉ có Tổng chỉ huy 
hoặc Chỉ huy tác chiến mới ra lệnh tiêu diệt thú xổng chuồng. Khi đó, xạ thủ (được 
phép sử dụng súng và giữ chìa khóa tủ súng) nhanh chóng mang súng đến hiện 
trường. 

 Luôn chắc chắn rằng súng ở tình trạng an toàn và được nắm giữ hết sức cẩn 
thận. Nếu có thể, xạ thủ nên ở trong ô tô khi tiếp cận con thú xổng chuồng. 
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 Không bao giờ chạy theo con thú vì sẽ không đuổi kịp nó và nhịp thở dồn 
dập sẽ làm cho xạ thủ không thể chắc tay súng. 

 Phải lưu ý hiện trường phía trước và chung quanh của mục tiêu và bảo đảm 
có phát súng “chắc ăn”. Khi bắn thì phải bắn cho chết con thú. Nếu thấy không đủ 
tự tin thì hãy chuyển nhiệm vụ này cho xạ thủ khác (nếu có mặt ở hiện trường). 

 Đừng bắn khi con thú đang chạy, trừ khi đây là nỗ lực cuối cùng. 

5.3 Bảo đảm an toàn cho hiện trường và công chúng 
 Khi xử lý tình huống thú xổng chuồng, nhiệm vụ chính của Đội bảo vệ là 
kiểm soát đám đông. Đội bảo vệ chịu trách nhiệm về an toàn của hiện trường và 
công chúng, có quyền yêu cầu các nhân viên khác (không tham gia bắt thú) hỗ trợ 
để kiểm soát đám đông, sơ tán khách thăm quan đến nơi an toàn (như Khu làm 
việc, Trung tâm giáo dục bảo tồn, Nhà hàng…, đóng cửa chính và cửa sổ các khu 
nhà này), kiểm soát giao thông nội bộ, ngăn chặn những người không làm nhiệm 
vụ nhưng đến hiện trường xử lý thú xổng chuồng.  

 Với thái độ lịch sự nhưng quyết đoán, nhân viên bảo vệ có thể giải thích cho 
khách thăm quan biết về tình huống nguy cấp và vì sự an toàn của khách thăm 
quan và của con thú xổng chuồng, họ cần di chuyển đến những nơi an toàn. 

 Trưởng Đội bảo vệ phải duy trì liên lạc và thường xuyên báo cáo cho Chỉ 
huy về an toàn để nắm tình hình và có những chỉ đạo cần thiết, kịp thời. 

5.4 Quan hệ công chúng 
 Chỉ có người phát ngôn được Giám đốc phân công mới cung cấp thông tin 
cho các cơ quan truyền thông và công chúng. Các nhân viên khác không được phép 
thảo luận, trao đổi với người ngoài về tình huống thú xổng chuồng, mà chỉ nên giải 
thích một cách lịch sự rằng Vườn thú đang tập trung giải quyết tình huống khẩn 
cấp và sẽ thông tin kịp thời khi điều kiện an toàn cho phép. 

5.5 Thông báo kết thúc xử lý tình huống khẩn cấp 
 Sau khi kết thúc xử lý tình huống khẩn cấp, Tổng chỉ huy phải thông báo kết 
thúc cho các bộ phận biết. Có thể thông báo qua hệ thống bộ đàm, điện thoại hoặc 
cử người đưa tin. Các bộ phận liên quan cũng phải xác nhận đã nhận được thông 
báo kết thúc xử lý tình huống khẩn cấp và tình hình trở lại như bình thường. 
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5.6 Đánh giá, báo cáo kết quả xử lý tình huống thú xổng chuồng 
 Với sự phối hợp của Chỉ huy về an toàn, Chỉ huy tác chiến chủ trì việc đánh 
giá, báo kết quả xử lý tình huống thú xổng chuồng, bao gồm các nội dung chủ yếu 
như sau: 

· Đánh giá nguyên nhân thú xổng chuồng 

· Tính sẵn sàng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận và nhân viên trực 
thuộc về thực thi Phương án xử lý tình huống thú xổng chuồng. 

· Đánh giá sự hợp lý và hiệu quả các các giải pháp kỹ thuật bắt lại/gây mê/xử lý 
thú xổng chuồng và các giải pháp bảo đảm an toàn cho hiện trường và công 
chúng. 

· Báo cáo về các vụ thương tích hoặc thương vong, nếu có. 

· Đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ huy, thông tin liên lạc, hậu cần và 
phục vụ khác. 

· Những kinh nghiệm và đề xuất khác. 
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