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Bạn không thể đoán chuyện khẩn cấp xảy ra nhưng bạn có thể chuẫn bị cho chuyện xảy ra!

Gom gớp hay mua bộ cấp cứu riêng của bạn trong trường hợp khẩn cấp/ thiên tai.
Hãy chuẩn bị cho ít nhất 3 ngày.

LÀM KẾ HOẠCH BE INFORMED
• Bàn luận bạn sẽ làm gì khi trong trường hợp 

khẩn cấp.
• Viết xuống số điện thoại và địa chỉ cuả mọi 

người
• Chọn 1 hoặc 2 chổ đễ gặp nhau.
• Liên lạc với chổ làm và trường học về kế 

hoạch khẩn cấp

• Đăng ký đễ được thông báo khẩn cấp trên 
mạng AlertOC.com

• Theo giỏi mạng xã hội @ReadyOC
• Tìm lời khuyên dành cho khu của bạn trên ứng 

dụng ReadyOC hay trên mạng 

@ReadyOCVisit ReadyOC.org for more tips! @ReadyOCVideo
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NẾU BẠN CÓ CON NHỎ

NẾU BẠN CÓ THÚ VẬT

VẬT DỤNG CẦN THÊM

• Đồ ăn cho con nhỏ
• Tả lót và giấy lau
• Thuốc uống
• Sách, trò chơi, câu đố

• Chuồng thú
• Đồ ăn cho thú và nước uống
• Dây xích và vòng cổ cho thú nuôi
• Trò chơi

• Vật dùng y tế cho người lớn tuổi
• Vật dùng cần thiết cho người nữ
• Giấy tờ quan trọng/căn cước trong bịch chống nước
• In ra giấy tờ để liên lạc
• Viết và giấy
• Tiền và ngân phiếu
• Túi ngũ và mền
• Diêm quẹt để thắp lửa trong bịch chống nước
• Thuốc tẩy và thuốc nhỏ giọt (Để khử trùng, sử dụng 16 giọt mỗi gallon)
• Bình chữa lửa
• Chén dĩa giấy và muổng niả

THÊM LỜI KHUYÊN CHO NHỮNG GÌ CẦN CHUẨN BỊ


