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Quý v? ho?c có ng??i trong gia ?ình b? khuy?t t?t ho?c có tình tr?ng ??c bi?t c?n
h? tr? c? th?? T?n d?ng th?i gian tr??c khi bão t?i ?? l?p ch??ng trình di t?n cho
?nh.
Bi?t Thi?t B? Nào C?n

Ngh? xem thi?t b? nào quý v? s? d?ng th??ng xuyên. N?u ph?i di t?n, th? có th?
mang theo thi?t b? di ??ng nào, nh? h?n và d? mang theo nh? xe l?n tay nh?.
Mang theo dây cho máy C-PAP, máy ?o oxy, que th? ho?c các món ?? quan
tr?ng khác. Ti?p li?u cho thú ph?c v? s? giúp chu?n b? ??y ??.
L?p m?t Nhóm

Hãy ngh? ??n nh?ng ng??i có th? s?n sàng h? tr? trong tr??ng h?p kh?n c?p nh?
b?n bè ho?c hàng xóm, ho?c/khi ng??i trong gia ??nh ho?c ng??i ch?m sóc
th??ng xuyên không th? ??n ???c. Nh? b?o ??m là h? có chìa khóa vào nhà và
bi?t cách s? d?ng b?t k? thi?t b? y t? ho?c di chuy?n nào, và quen thu?c v?i n?i
c?t thu?c và li?u l??ng các lo?i thu?c.
L?c Máu, V?t Lý Tr? Li?u ho?c ?i?u Tr? B?t Bu?c Có H? Th?ng Khác

Tìm hi?u t? n?i ch?m sóc thông th??ng c?a quý v? v? các th? t?c c?a h? trong
tr??ng h?p kh?n c?p. N?u ch??ng t?nh di t?n c?a quý v? yêu c?u d?i ?i, hãy bi?t
n?i ??t các nhà cung c?p d?ch v? và li?u h? có ch?p nh?n b?o hi?m c?a quý v?
hay không.
Tùy ch?nh b? công c? c?a quý v?

N?u quý v? ph? thu?c vào chúng, hãy nh? mang theo kính, máy tr? thính, pin/b?
s?c và ??n thu?c vi?t s?n. L?p danh sách ?? ??m b?o quý v? s? không b? sót
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nh?ng th? quan tr?ng. Ngay c? khi quý v? c?n ???c giúp ?? chu?n b?, hãy tham
gia vào quá trình này. ?i?u quan tr?ng là m?i ng??i ph?i hành ??ng nh? ng??i
qu?n lý tr??ng h?p kh?n c?p c?a chính h?. Chu?n b? m?t chút m?i ngày ?? trao
quy?n và ki?m soát t?t h?n h?u qu?.
Các m?ng l??i sau ?ây li?t kê nh?ng v?t d?ng c?n b?n ph?i mang theo n?u quý v?
c?n s? tán. Truy c?p tr?c tuy?n V?n Phòng Th?ng ??c v? An Ninh N?i ??a và
Chu?n B? Kh?n C?p http://gohsep.la.gov/mitigate/overview/fact-sheetIndex/Disaster-Supply-Kit hay https://www.ready.gov/disability.
L?y thêm h??ng d?n chu?n b? qua video FEMA và Ngôn Ng? C? Ch? M?:
Preparing Makes Sense for People with Disabilities and Other Access and
Functional Needs - YouTube. Xem thêm cách chu?n b? b?o t? t?i Ready.gov.
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