Vật Dụng Bổ Sung cần Cân Nhắc Đưa Thêm Vào Bộ Đồ Tiếp Liệu Dùng Trong Trường Hợp 		
Khẩn Cấp:

q Thuốc theo toa và ly cốc
q Sữa bột công thức và tã bỉm cho trẻ em
q Giấy tờ quan trọng của gia đình như các hợp đồng bảo hiểm, giấy căn cước, hồ sơ tài
khoảnngân hàng để trong một hộp đựng xách tay và chống nước

		

q Tiền mặt hoặc séc du lịch và tiền lẻ
q Tài liệu tham khảo dùng cho trường hợp khẩn cấp chẳng hạn như cẩm nang hoặc thông tin
sơ cứu từ www.ready.gov

q Túi ngủ hoặc chăn giữ ấm cho từng người. Cân nhắc chuẩn bị thêm bộ đồ giường nếu quý vị
sống ở nơi có khí hậu lạnh.
q Có đủ các bộ quần áo để thay đổi gồm áo dài tay, quần dài và giày đế vững. Cân nhắc chuẩn
bị thêm quần áo nếu quý vị sống ở nơi có khí hậu lạnh.
q Thuốc tẩy clo cho gia đình và ống nhỏ thuốc – Khi được pha loãng chín phần nước với một
phần thuốc tẩy thì thuốc tẩy có thể được dùng làm chất khử trùng. Hoặc trong trường hợp
khẩn cấp, quý vị có thể dùng thuốc tẩy để xử lý nước bằng cách sử dụng 16 giọt thuốc tẩy cho
gia đình dạng lỏng thông thường với mỗi gallon nước. Không sử dụng thuốc tẩy có mùi thơm,
an toàn với màu sắc hoặc thuốc tẩy có các chất tẩy rửa bổ sung.
q Bình Cứu Hỏa
q Diêm đặt trong hộp đựng chống nước
q Đồ tiếp liệu và vật dụng vệ sinh cá nhân của phụ nữ
q Bộ đồ nấu nướng và ăn uống, cốc đĩa giấy, đồ dùng nhà bếp bằng nhựa, và khăn giấy
q Giấy và bút chì
q Sách, trò chơi, các câu đố, hoặc các hoạt động khác cho trẻ em

Trường Hợp Khẩn Cấp
Danh Sách Đồ Tiếp Liệu
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Nước, mỗi gallon nước cho mỗi người mỗi ngày trong ít nhất ba ngày, dùng để uống và
vệ sinh
Thực phẩm, khó hư hỏng với lượng đủ dùng trong ít nhất ba ngày
Đài chạy pin hoặc quay tay và Đài Phát Chương Trình Thời Tiết NOAA có âm báo, đồng
thời chuẩn bị pin dự phòng cho cả hai loại đài
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Mặt nạ chống bụi, giúp lọc không khí nhiễm bẩn, tấm chất dẻo và băng keo dùng cho
trú ẩn tại chỗ

Còi gửi tín hiệu xin cứu giúp
Khăn tay ẩm, túi đựng rác, và các dây buộc nhựa để vệ sinh cá nhân

Cờ lê hoặc kìm dùng để ngắt các phương tiện dịch vụ sinh hoạt (như điện, nước, gas,...)
Dụng cụ mở nắp đồ hộp để lấy thực phẩm (nếu bộ vật dụng có thực phẩm đóng hộp)
Bản đồ địa phương
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Tất cả các Công Dân Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng một
số đồ tiếp liệu cơ bản đủ để sống trong ít nhất ba
ngày nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp. Sau đây là
danh sách một số vật dụng cơ bản mà mỗi bộ tiếp
liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp cần có. Tuy
nhiên, điều quan trọng là các cá nhân cần kiểm tra
lại danh sách này và xem xét nơi họ sinh sống và các
nhu cầu duy nhất của gia đình mình để làm thành
một bộ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp mà
sẽ đáp ứng được các yêu cầu này. Các cá nhân cũng
cần tính đến việc có ít nhất hai bộ tiếp liệu dùng
trong trường hợp khẩn cấp: một bộ đầy đủ tại nhà và
một bộ nhỏ hơn di động tại nơi làm việc, trên xe hoặc
ở những nơi khác mà họ dành thời gian tại đó.
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Thông qua Chiến Dịch Sẵn Sàng, Bộ An Ninh Nội Địa
Hoa Kỳ giáo dục và trao quyền cho Công Dân Mỹ
thực hiện một số bước đơn giản để chuẩn bị và ứng
phó với các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, kể cả
thiên tai và tấn công khủng bố. Chiến dịch Sẵn Sàng
đề nghị các cá nhân thực hiện ba việc quan trọng: lấy
bộ vật dụng dùng trong trường hợp khẩn cấp, lập kế
hoạch ứng phó trong trường hợp khẩn cấp cho gia
đình, và cập nhật thông tin về các loại trường hợp
khẩn cấp khác nhau có thể xảy ra và các ứng phó
thích hợp cho các trường hợp khẩn cấp đó.
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