Quý vị sẳn sàng chưa?....
Hãy lập kế họach. Giữ thông tin. Giữ an toàn.

Lập một kế hoạch và Phải giữ thông tin





Thảo luận về việc có thể xãy ra: bão tuyết, cháy, lụt lội, vv..
Quý vị làm thế nào biết được việc này?
Quý vị biết làm sao liên lạc với người khác được?
(Xem Kế hoạch liên lạc)
Quý vị sẽ cần gì nếu trong vài ngày không thể ra khỏi nhà
được? (Xem xây dựng một bộ trang bị phòng thảm họa)

Nếu quý vị phải rời nhà:







Quý vị có thể cần phải cần gối, chăn mền, và chút thức ăn gọn để
ăn trong khi chờ đợi nơi trú ẩn hoàn thành chức năng trách nhiệm.
Hãy nghĩ đến các giấy tờ thuộc về tài chánh, tập ngân phiếu, thẻ
tín dụng, thuốc men, giấy tờ tùy thân, tiền mặt, vv…
Cùng nhau lập kế hoạch những đặc biệt cần thiết cho các con và
những người khác trong gia đình.
Kiểm lại với tổ chức Chữ thập Đỏ địa phương về các thú nuội
trong nhà.
Lầy thêm nước uống và thức ăn cho các thú nuội trong nhà.
Để biết thêm thông tin hãy xem các trang web liên hệ:
http://southernmaine.redcross.org/.

Giữ an toàn – Xây dựng một bộ trang bị phòng thảm họa
Quý vị sẽ cần gì nếu quý vị không thể ra khỏi nhà trong ba ngày và
không có điện? Đây là một số gợi ý:
 Thực phẩm không dễ bị hư và không cần phải nấu cho 3 ngày.
 Nước uống cho 3 ngày (mỗi ngày một người 1 gallon).
 Radio xách tay, dùng pin có thêm pin dự phòng.
 Đèn pin với pin dự phòng.
 Hộp y tế sơ cứu.









Điện thọai có thể dùng được trong trường hợp điện bị cúp.
Một chổ an toàn có thể hâm nóng thức ăn và nước như là bếp lò
dùng để đi cắm trại.
Một cách nào đó để giữ hơi ấm nếu điện bị cúp: túi ngủ, mền vv..
Luôn luôn có sẳn trong tay 3 ngày thuốc uống.
Các đồ dùng cho trẻ em: sữa, tã lót vv..
Thức ăn và nước uống cho các thú nuội trong nhà.
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Kế hoạch liên lạc của quý vị
Các thành viên gia đình:

___________________________________________________
Nơi gặp gỡ:

Tên: ____________________________________________
Điện thoại: _______________________________________

Địa chỉ: ____________________________________________
Điện thoại: _________________________________________

Tên: _____________________________________________
Điện thoại: ________________________________________

Liên lạc từ thành phố khác:

Tên: _____________________________________________
Điện thoại: ________________________________________
Tên: _____________________________________________
Điện thoại: ________________________________________

Tên:
________________________________________________
Điện
thoại:____________________________________________
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