Baïn chuaån bò gì đem theo
Sẵn saøng Sô taùn
Neáu caùc nhaân vieân baûo baïn sô taùn, baïn phaûi
ñi ngay.
Ñaây laø nhöõng ñieàu baïn caàn laøm:
• Giöõ bình tónh. Laøm ñuùng theo
nhöõng gì caùc nhaân vieân höôùng daãn.
• Neáu coù thôøi gian, haõy giöõ cho nhaø baïn
ñöôïc an toaøn. Ñoùng vaø khóa cöûa ra vào
và cöûa soå. Ruùt phích caém caùc thieát bò
ra khoûi oå caém tröôùc khi rôøi nhaø. Caùc
nhaân vieân seõ cho bieát baïn caàn taét caùc
thieát bò hay khoâng.
• Thoâng baùo cho baïn beø vaø ngöôøi thaân
bieát baïn ñang ñi ñaâu
• Mang giaøy beàn chaéc vaø thoaûi maùi,
ñoà baûo hoä nhö quaàn daøi vaø aùo daøi tay.
• Quơ theo Tuùi Ñi ñöôøng
			
• ÑÖØNG duøng thang maùy khi chaùy hoaëc
trong tröôøng hôïp khaån caáp khaùc.

Quơ theo Tuùi Ñi ñöôøng
cuûa Gia ñình baïn
Chuaån bò saün moät
chieác Túi Đi đường
chöùa caùc vaät duïng
gia ñình. Baïn seõ caàn
ñeán noù khi caùc nhaân
vieân yeâu caàu baïn sô
taùn. Tuùi Ñi ñöôøng
naøy caàn deã mang coù theå laø moät chieác ba loâ hay
va li nhoû coù baùnh xe. Giöõ Tuùi Ñi ñöôøng ôû nôi
deã laáy, khi baïn phaûi rôøi nhaø nhanh choùng.
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Nhöõng thöù caàn coù trong Tuùi Ñi ñöôøng:
• Baûn sao các taøi lieäu quan như theû baûo
hieåm, chöùng minh thö có ảnh, giaáy khai sinh,
chöùng thö, và baèng chöùng veà ñòa chæ. Taát caû
cho vaøo tuùi choáng thaám vaø coù theå mang ñi.
• Chìa khóa nhaø vaø xe hôi dự phòng.
• Theû tín duïng vaø theû ATM
• Tieàn maët, nhaát laø tieàn coù meänh giaù nhoû nhö
moät, naêm, vaø möôøi ñoâ la.

Chöông trình sẵn sàng cho tröôøng hôïp khaån
caáp trong khu vöïc Philadelphia

• Nöôùc uoáng ñoùng chai vaø thöïc phaåm khoù oâi
thiu, nhö laø thuoác taêng löïc hoaëc lương khô.

• Giöõ nguyeân radio ôû baêng taàng KYW 1060
ñeå bieát loä trình sô taùn vaø caùc thoâng tin
mới nhất.

• Ñeøn pin vaø pin döï phoøng

• Ñeán nôi truù aån gaàn nhaát hoaëc ñòa ñieåm
an toaøn sớm nhất có thể

• Thuoác: Haõy ñaûm baûo laáy ñaày thuoác tröôùc
khi heát. Giöõ moät danh saùch caùc
loaïi thuoác ngöôøi nhaø baïn duøng, lyù do duøng,
và lieàu duøng. Cuõng neân giöõ baûn sao
taát caû caùc toa thuoác, vaø ñòa chæ lieân heä cuûa
baùc só hay döôïc só cuûa baïn.

Tùy thuộc vào tình hình dự đoán ở khu vực
của bạn, các nhân viên sẽ bảo bạn Trú ẩn Tại
chỗ hay Sơ tán. Neáu baïn khoâng nhaän ñöôïc
höôùng daãn ñaëc bieät naøo ñeå Sô taùn, bạn nên
Trú ẩn Tại chỗø.

Ñeå bieát baïn phaûi laøm gì khaùc trong
tröôøng hôïp khaån caáp, haõy truy caäp ñòa chæ

• Ñaøi duøng pin vaø pin döï phoøng (Baïn cuõng coù
theå mua loaïi radio khoâng caàn duøng pin)

Baïn chuaån bò gì trong taâm trí
Baïn chuaån bò gì trong nhaø
Baïn chuaån bò gì đem theo

• Boä duïng cuï caáp cöùu
• Giaøy beàn chaéc, thoaûi maùi, ñoà ñi möa nheï, vaø
moät caùi meàn mylar
• Thoâng tin veà ñòa ñieåm lieân heä vaø gaëp gôõ cuûa
gia ñình baïn.
• Moät baûn ñoà khu vöïc loaïi nhoû.
• Duïng cuï caù nhaân: ñoà veä sinh tay, caùc
saûn phaåm duøng cho phuï nöõ, baøn chaûi
ñaùnh raêng vaø kem ñaùnh raêng, vaø khaên tay.
• Duïng cuï chaêm soùc treû em hoaëc caùc duïng cuï
chaêm soùc ñaëc bieät khaùc
Vietnamese

Chuùng toâi muoán baïn saün saøng cho mọi
tröôøng hôïp khaån caáp

Baïn chuaån bò gì trong taâm trí
Keá hoaïch cuûa baïn trong
Tröôøng hôïp Khaån caáp

Ñaây laø nhöõng gì baïn caàn chuaån
bò trong taâm trí, trong nhaø vaø
đem theo.

Noùi vôùi gia
ñình cuûa baïn
veà nhöõng
tröôøng hôïp
khaån caáp: phaûi
laøm gì, caùch
tìm nhau, vaø
cách giöõ lieân
laïc suoát thời
gian khaån caáp.
Haõy saün saøng Trú ẩn Tại chỗø ít nhaát 72 giôø.
Neáu caùc nhaân vieân yeâu caàu, hãy saün saøng sô
taùn.

Lên kế hoạch baây giôø vaø bieát phaûi laøm gì sẽ
giúp baïn vaø gia ñình deã daøng xöû lyù neáu xaûy
ra tình traïng khaån caáp.
Haõy nghó moät tröôøng hôïp khaån caáp coù theå
aûnh höôûng ñeán baïn ra sao. Nghó veà caùc
nguoàn vaø trang bò baïn có thể caàn. Haõy nghó
veà nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp khaùc nhau
nhö- chaùy nhaø, baõo tuyeát, cuùp ñieän, baõo loác,
hoaëc bò khuûng boá taán coâng. Laäp ra keá hoaïch
phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa baïn vaø deã daøng
haønh ñoäng khi caàn.					

Saün saøng Trú ẩn Tại chỗø
Saün saøng Sô taùn

BAÏN ÑAÕ SAÜN SAØNG
CHÖA?

Xaùc ñònh hai ñòa ñieåm ngöôøi nhaø baïn seõ gaëp
nhau sau tröôøng hôïp khaån caáp- moät nôi ngay
beân ngoaøi hoaëc gaàn nhaø baïn, vaø moät nôi khaùc
ngoaøi khu vöïc baïn cö truù.
Taäp thoaùt ra khoûi nhaø baèng nhöõng cöûa khaùc
nhau. Taäp caùch ñeán caùc ñòa ñieåm heïn gaëp.
			
Haõy yeâu caàu moät ngöôøi baïn hoaëc ngöôøi thaân
soáng khaùc bang baïn cö truù laøm ñaàu moái lieân
laïc cho gia ñình baïn trong tröôøng hôïp khaån
caáp. Neáu ñöôøng ñieän thoaïi taïi Philadelphia
baän, caùc cuoäc goïi ñöôøng daøi coù theå thöïc hieän
deã hôn.
Lên kế hoạch tröôùc cho moïi ngöôøi trong gia
ñình baïn- nhaát laø ngöôøi già, taøn taät, vaø khoâng
noùi ñöôïc tieáng Anh.
Phaùt cho moãi ngöôøi trong gia ñình baïn baûn keá
hoaïch thoaùt hieåm trong tröôøng hôïp khaån caáp
vaø thoâng tin lieân laïc khaån caáp ñeå mọi người
caát saün trong ví hoaëc ba loâ.
Moãi naêm hai laàn:
• Thay pin heä thoáng baùo khoùi.
• Ñaûm baûo keá hoaïch thoaùt hieåm trong tröôøng
hôïp khaån caáp vaø thoâng tin lieân laïc khaån
caáp cuûa baïn luoân ñuùng.
• Kieåm tra ñeå ñaûm baûo löông thöïc vaø
pin trong boä duïng cuï cuûa baïn luoân saün
saøng.

Baïn chuaån bò gì trong nhaø
Saün saøng Trú ẩn Tại chỗø

Những trang bị cần thiết
khi Trú ẩn Tại chỗ

Neáu nhaân vieân baûo baïn Trú ẩn Tại chỗø, baïn
khoâng ñöôïc ra khoûi cöûa.

• Khoaûng 10 lít
nöôùc uoáng cho
moãi ngöôøi

Chuẩn bị mọi trang bị cần thiết để Trú ẩn Tại
chỗ. Goàm ñuû nhu yếu cho ít nhaát ba ngaøy, neáu
baïn khoâng theå ra khoûi nhaø.

• Thöïc phaåm
khoâng oâi thiu; ñoà
aên laøm saün.
		

Ñaây laø nhöõng ñieàu baïn caàn laøm:			
• Giöõ bình tónh vaø vaøo nhaø ngay laäp töùc.
• Vaøo phoøng coù ít cöûa ra vào hay cöûa soå.
Lyù töôûng nhaát, phoøng phaûi coù ñoä cao cao
hôn maët ñöôøng, có ñuû choã cho moïi ngöôøi
trong nhaø baïn, coù loái ñi ñeán nôi coù nöôùc
hoaëc phoøng taém, vaø coù oå caém ñieän thoaïi.
• Ñoùng vaø khóa moïi cöûa soå vaø cöûa ra vào,
ñoùng laù chaén thoaùt khoùi loø söôûi.
• Chæ nieâm phong cöûa ra vào vaø cöûa soå khi
nhaân vieân cöùu hoä yeâu caàu. Khi ñöôïc höôùng
daãn, haõy bịt nhöõng khe hôû doïc cöûa ra vào vaø
cöûa soå baèng baêng, gieû öôùt, hoaëc khaên taém.
• Taét heát caùc heä thoáng laøm maùt vaø söôûi aám
nhö maùy ñieàu hòa vaø quaït huùt gioù, khi ñöôïc
höôùng daãn.
• Haõy nghe radio baêng taàng KYW 1060
AM ñeå caäp nhaät thoâng tin.
• Haõy giöõ thuù kieång beân mình.
• Neáu baïn caàn caáp cöùu, haõy goïi 9-1-1 ñeå Caûnh
saùt hoaëc Sôû Cöùu hỏa bieát baïn caàn trôï giuùp
ñaëc bieät.
• Giöõ ñieän thoaïi baïn sẵn sàng choù caùc cuoäc
goïi khaån caáp.

• Cái mở hộp vaø bộ đồï aên (nóa, muoãng, dao,
ñóa, coác)
• Taám nhöïa che cöûa soå; keùo vaø baêng oáng
• Duïng cuï caáp cöùu
• Ñeøn pin vaø pin döï phoøng
• Ñaøi duøng pin vaø pin döï phoøng (Baïn cuõng coù
theå mua radio khoâng caàn duøng pin)
• Moät caùi coøi ñeå baùo hieäu caáp cöùu
• Caùc vieân I-oát hoaëc khoaûng 1 lít thuoác taåy
khoâng muøi vaø moät lọ nhoû maét. (CHỈ dùng
nước tẩy uế khi nhaân vieân y teá höôùng daãn.
Ñeå taåy ueá baèng thuoác taåy, pha 8
gioït thuoác taåy vào khoaûng 4 lít nöôùc)
• Ñoà duøng caù nhaân: xaø phoøng, baøn chaûi, vaø
kem ñaùnh raêng, caùc saûn phaåm daønh cho phuï
nöõ, giaáy veä sinh vaø khaên tay.
• Ñieän thoaïi khoâng duøng ñieän (chæ caém phích
vaøo oå caém).
• Duïng cuï chaêm soùc treû em hoaëc caùc ñoà duøng
ñaëc bieät khaùc
			
Caùc nhaân vieân seõ thoâng baùo cho baïn treân radio
baêng taàng KYW 1060 khi tröôøng hôïp khaån caáp
ñaõ chaám döùt. Chæ luùc ñoù baïn môùi ñöôïc môû heát
cöûa ra vào vaø cöûa soå ñeå ñoùn khoâng khí trong
laønh vaøo nhaø.

