Ã
Đ
Ị
ÝV

QU

?
A
Ư
CH

G
N
À
S
N
SẴ
LẬP KẾ HOẠCH

CHUẨN BỊ MỘT BỘ VẬN DỤNG
ĐÓN NGHE THÔNG TIN
HIỂU RÕ KHU VỰC XUNG QUANH BẠN
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Bất cứ ai đã sống ở vùng
Bờ biển Vịnh đều biết đến
việc mọi cư dân đều phải
chuẩn bị đối với hiểm
họa có thể xảy ra.
Trong những năm gần
đây, cư dân vùng này đã
phải đối mặt với hàng loạt
những thảm họa nghiêm
trọng — từ các cơn bão
và những trận lũ lụt cho
đến những vụ tràn hóa
chất và nổ nhà máy.
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LẬp KẾ HoẠch

Một kế hoạch chuẩn bị tốt có thể ngăn ngừa
hoặc ít nhất cũng giảm thiểu được sự hỗn loạn
và hoảng sợ thường xảy ra trong một tình huống
khẩn cấp. Chỉ cần biết những gì cần tiên liệu một
khi xảy ra thảm họa ở khu vực hoặc ngôi nhà của
quý vị chính là điểm mấu chốt cho sự an toàn gia
đình quý vị. Bắt đầu lập kế hoạch sớm bằng cách
liên lạc các nguồn thông đúng để được giúp đỡ
hoặc cung cấp thông tin.
Nếu quý vị có con trẻ đang học ở các trường công,
hãy bỏ thời gian để biết chi tiết về các kế hoạch
chuẩn bị của nhà trường và cách liên lạc cụ thể
như thế nào với các nhân viên nhà trường trong
lúc xảy ra thảm họa.

Các Nhu Cầu Tiếp Cận

và

Chức Năng

Bất cứ ai — đặc biệt là người già hoặc người
khuyết tật — không được tiếp cận phương tiện
đi lại, sự hỗ trợ của gia đình hoặc hàng xóm, đều
cần phải được đăng ký trước để được hỗ trợ vận
chuyển. Quay số 2-1-1 ngay hôm nay để đăng ký
trước cho việc hỗ trợ vận chuyển.
Có thể tìm một số nguồn thông tin trực tuyến tốt
nhất tại trang web www.readyhoustontx.gov.
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ChuẨn Bị Một Bộ VẬt DỤng

Việc chuẩn bị một bộ vật dụng
khẩn cấp của gia đình là hết
sức quan trọng. Trong những
trường hợp khẩn cấp, quý vị
sẽ cần phải tự lập trong một
khoảng thời gian. Quý vị có
thể muốn xem hai loại bộ vật
dụng: loại Go Bag và StayAt-Home Kit. Loại Go Bag là
thứ quý vị sẽ mang theo mình
trong trường hợp phải sơ tán.
Stay-At-Home Kit sẽ được
dùng nếu quý vị đã dựng được
chỗ trú ẩn trong nhà của mình.
Nước uống và thực phẩm để
lâu không hỏng là hết sức cần
thiết, nhưng đừng quên các
con thú nuôi của quý vị. Đảm
bảo cho thêm các đồ tiếp liệu
cho các vật nuôi chó (Fluffy) và
mèo (Fido).

Ghé thăm trang web www.readyhoustontx.gov
để lấy danh mục kiểm tra bộ vật dụng trong trường
hợp khẩn cấp.
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Đón nghe Thông tin
(Trước, Trong

và

Sau Thảm Họa)

Để đảm bảo an toàn cho quý vị và gia đình của
mình cũng như an toàn cho cộng đồng: Hãy bắt
đầu ngay hôm nay để chắc chắn rằng gia đình
và hàng xóm của quý vị đều được chuẩn bị sẵn
sàng để phản ứng và xử lý trước, trong và
sau khi xảy ra thảm họa.
Các chương trình phát thanh trong Hệ thống
Báo động Khẩn (Emergency Alert System) cấp
do nhà chức trách địa phương hoạt động khi
có trương hợp khẩn cấp. Ngoài
KTRH 740 AM, KUHF 88.7 FM
cũng là nguồn tin cậy cho
tin cập nhật về trường hợp
khẩn cấp. Tìm các trang liên
hệ để biết thêm tin tức và
dự báo thời tiết trên
www.readyhoustontx.gov.

Hiểu Rõ Khu Vực Xung Quanh
Quý Vị

Cư dân vùng Bờ biển Vịnh biết rõ cách làm
việc cùng nhau để hoàn thành công việc. Như
chúng tôi đã thấy sau Cơn Bão Ike năm 2008,
những người hàng xóm của quý vị có thể là
những người hỗ trợ tốt nhất ngay lập tức sau
thảm họa.

Danh mục Đồ Tiếp liệu
BỘ VẬT DỤNG CƠ BẢN:

Khuyến cáo đủ dùng từ 5 đến 7 ngày

q	
Nước (một galon mỗi đầu người mỗi
ngày, để uống và vệ sinh)
q Thực phẩm để lâu không bị hỏng
q	Đài radio chạy bằng pin hoặc có tay quay
và đi dự báo thờ tiế có âm báo, kèm theo
pin dự trữ cho cả hai loạ đi.
q	
Đèn pin và pin dự trữ
q	
Bộ cấp cứu và quần áo đi mưa
q	
Còi báo hiệu giúp đỡ
q	
Mặt nạ khẩu trang hoặc áo thun cotton để
lọc không khí
q	
Khăn giữ ẩm, túi đựng rác và dây nhựa cho
vệ sinh cá nhân
q	
Cờ-lê hoặc kềm để ngắt các tiện ích sinh hoạt
q	
Đồ mở hộp bằng tay nếu bộ sơ dụng có chứa
thực phẩm đóng hộp
q Tấm nhựa và cuộn băng dính để làm hầm trú
ẩn tại chỗ
q	Các vật dụng đặc biệt cho nhu cầu gia đình,
chẳng hạn như thuốc uống kê toa hàng ngày,
sữa em bé hoặc tã
q Cuộn giấy vệ sinh và các ly, đĩa & đồ dùng một
lần rồi bỏ
q Tiền mặt hoặc ngân phiếu du lịch, tiền lẻ
q Bình chữa cháy
q	
Diêm chứa trong hộp chống thấm nước
q	
Chất diệt khuẩn
q	
Bản sao các giấy tờ quan trọng của gia đình để
trong hộp chống thấm nước
q	
Sách, trò chơi board game và các thiết bị
không phải đồ điện tử

Muốn

tìm hiểu thêm?
Đặt hàng đĩa DVD bản sao chương trình Quý
vị đã sẵn sàng chưa? ngay hôm nay. Đoạn
phim video được làm dành riêng cho Vùng
Houston và bao gồm những thông tin hướng
dẫn từng bước một để giúp gia đình quý vị
sẵn sàng cho một trường hợp khẩn cấp.

Bộ Nội An (Department of Homeland Security) Tài trợ Chính
Ủy ban Chuẩn bị Sẵn sàng Cộng đồng UASI Dự án Houston
(Houston UASI Community Preparedness Committee)

Thực hiện bởi Văn phòng An Toàn Công Cộng và Nội An Thành phố Houston
(City of Houston Office of Public Safety and Homeland Security)
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