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Để biết thêm thông tin:

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO MỘT
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP CHƯA?

	� Nước (để uống và vệ sinh)
	� Thực phẩm không dễ hỏng
	� Đài phát thanh chạy bằng pin hoặc vận 

hành bằng cách quay tay 
	� Pin
	� Quần áo (phù hợp theo mùa)
	� Thuốc theo toa bác sĩ

	� Tiền (mệnh giá nhỏ và tiền lẻ)
	� Chià khoá phụ cho nhà và xe
	� Nước sát trùng rửa tay
	� Bộ bài để giải trí hoặc trò chơi
	� Bộ trữ điện sẵn cho điện thoại di động và/hoặc bộ sạc điện thoại  

di động
	� Bản sao các giấy tờ quan trọng (như là: hộ chiếu, giấy tờ bảo hiểm)

Tùy ý chỉnh Túi-Hành-Trang của bạn để đáp ứng nhu cầu riêng của bạn. Nếu bạn nuôi thú cưng, hãy nhớ đóng gói đồ 
dùng cho thú cưng nữa.

LÊN KẾ HOẠCH
 z Có một kế hoạch để bạn và những người sống chung biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. 

 z Thực tập cách bạn sẽ rời khỏi nhà một cách an toàn, đặc biệt nếu bạn có trẻ em hoặc thú vật nuôi. Sáng lập một kế 
hoạch thoát hiểm tại nhà bao gồm hai cách thoát khỏi mọi phòng trong nhà của bạn. 

 z Xác định một vị trí an toàn bên ngoài nhà của bạn, nơi bạn và những người bạn sống chung sẽ gặp nhau trong trường 
hợp khẩn cấp. 

 z Giữ danh sách thông tin liên lạc khẩn cấp cho những người bạn cần thông báo hoặc liên hệ, Bao gồm cả những người 
sống ngoài-khu-vực.

CHUẨN BỊ MỘT TÚI-HÀNH-TRANG
Chuẩn bị sẵn một Túi-Hành-Trang phòng khi bạn cần phải rời khỏi nhà đột ngột. Túi-Hành-Trang của bạn phải dễ mang xách 
theo và dễ di chuyển, chẳng hạn như ba lô hoặc xách đựng có bánh xe. Giữ nó trong tủ quần áo phía trước nhà của bạn hoặc 
gần lối ra để dễ lấy.  

TÚI-HÀNH-TRANG CỦA BẠN NÊN BAO GỒM: 

!

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP BẠN CÓ THỂ PHẢI RỜI KHỎI NHÀ.  
 ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ PHẢI CHUẨN BỊ.  


