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NHỮNG THỨ CẦN MANG 
ĐI KHI PHẢI SƠ TÁN
Thiên tai và trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là bạn phải có một 
chiếc túi Mang đi khẩn cấp trong nhà, trong ô tô hoặc nơi làm việc để có thể  lấy ngay. Hãy chắc 
chắn rằng hành lý trong túi mang đi khẩn cấp của bạn có tất cả những thứ thiết yếu mà bạn cần. 
Hãy nhớ kiểm tra túi của bạn  định kỳ để thay thế bất kỳ món đồ nào đã hết hạn sử dụng.

• Nước (1 gallon / người mỗi ngày)
• Thực phẩm đóng hộp / không hư hỏng + Dụng cụ 

mở hộp bằng tay
• Bản sao I.D./ Tài liệu + Kế hoạch khẩn cấp
• Tiền mặt (trong trường hợp mất điện)
• Bản đồ
• Điện thoại di động + Bộ sạc pin không dây
• Bộ sơ cứu (kèm thuốc giảm đau) + Đơn thuốc
• Bộ dụng cụ vệ sinh / làm sạch (bàn chải đánh răng 

+ kem đánh răng, khăn giấy ẩm, nước rửa tay, xà 
phòng, kem chống nắng, bình xịt côn trùng, thuốc 
tẩy và ống nhỏ giọt để khử trùng, v.v.)

• Đài phát thanh khẩn cấp bằng pin / tay 
quay

• Đèn pin hoặc đèn pin chạy bằng năng 
lượng mặt trời hoặc đèn pha

• Diêm chống thấm nước, Bật lửa và Pin 
dự phòng

• Bộ quần áo bổ sung (có lợi cho môi 
trường) + Mặt nạ chống bụi / mặt

• Còi
• Chăn khẩn cấp / Mylar / Không gian



ĐỐI VỚI TRẺ NHỎ

ĐỐI VỚI VẬT NUÔI ĐỐI VỚI NGƯỜI LỚN TUỔI 

• Bản sao nhận dạng
• Đồ chơi / Hoạt động / Sách yêu thích
• Quần áo xa + Mặt nạ chống bụi / mặt
• Sữa bột và Tã + Khăn lau + Núm vú giả (nếu 

cần)
• Bộ sơ cứu nhỏ + Đơn thuốc (có thể đựng 

trong túi của người lớn)

• Thức ăn
• Nước
• Dây nịt
• Dây buộc
• Đồ chơi yêu thích
• Thùng+Chăn
• Bộ vệ sinh+ Túi đựng rác thải
• Đơn thuốc

• Kính mắt
• Máy trợ thính với pin dự phòng
• Thông tin liên hệ của bác sĩ
• Danh sách các loại thuốc và liều lượng

• Chai nước và thức ăn để được lâu
• Tiền mặt
• Đèn pin + pin dự phòng
• Kế hoạch khẩn cấp + Danh sách số điện 

thoại
• Tiếng còi
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