LÀM KẾ HOẠCH

Khi chuyện khẩn cấp xảy ra, có thể bạn và gia đình bạn không ở gần nhau. Trước khi thiên tai xảy
ra, làm kế hoạch đễ liên lạch với nhau.
•

Chọn 2 chổ đễ tụ tập sau thiên tai

•

Làm hệ thống bạn bè cho con, thú vật, người lớn tuổi

•

Làm danh sách dễ liên lạc “Trong trượng hợp khẩn cấp” trên điện thoại

•

Tìm vài chỗ an toàn trong nhà

•

Soạn kế hoạch di tảng vói nhiều hướng khác nhau

•

Gom gớp hay mua bộ cấp cứu

•

Làm bản sao của giấy tờ quan trọng và căn cước

•

Khuyến khích bạn và gia đình bạn tham gia chương trình CERT

•

Xữ dụng truyền thông xã hội đễ giúp người thân nhận biết những chuyện đang xãy ra

•

Gọi “211” nếu bạn không có chổ trú nấp
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TRƯỜNG HỌC VÀ HỌC SINH
•
•
•

Dạy học sinh biết chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp
Đăng ký cho những bài thuýêt trình của ReadyOC
Khuyến khích học sinh giữ một bộ đồ dùng khẩn cấp trong lớp học

DOANH NGHIỆP
•
•
•
•

Truy cập các công ty của bạn sẽ hoạt động sau trường hợp khẩn cấp
Xác định trước việc quản lý khủng hoảng và trách nhiệm cá nhân
Cung cấp bộ đồ dùng khẩn cấp xung quanh tòa nhà
Cung cấp căn bản về cứu thương và CPR

NGƯỜI KHUYẾT TẬT
•
•
•

Thảo luận về liều lượng theo toa, dị ứng và phương pháp điều
trị với bạn bè và gia đình
Giữ các tài liệu y tế và bảo hiểm
Đeo thẻ hoặc vòng tay y tế

VẬT NUÔI
•
•
•

Mang theo thú nuôi của bạn hoặc tìm một nơi trú ẩn hoặc khách sạn cho
động vật cho chúng
Đóng gói các vật dụng giúp giảm căng thẳng cho thú nuôi của bạn trong
túi khẩn cấp
Cập nhật các thẻ nhận dạng và xem xét việc cấy ghép microchip cho thú
nuôi

NGƯỜI LỚN TUỔI
•
•
•

Làm bản sao của giấy tờ liều lượng theo toa, dị ứng và phương pháp điều trị
Đem theo đồ cứu thương và pin
Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ y tế để xác định các nhà cung cấp dịch vụ
dự phòng

TÍNH NGƯỞNG
•
•

Bàn luận kế hoạch khẩn cấp với những người trong hiệp hội
Kết bạn với Red Cross of OC đễ cung cấp cơ sở như một trung tâm sỏ tán
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