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Danh Sách Những Đồ Dùng Trong Nhà

n	 Nước uống (đủ dùng từ 3-6 ngày)
n	 Thực phẩm (đủ dùng từ 3-6 ngày, không 

cần nấu nướng, năng lượng cao)
n	 Đèn pin (kiểm tra pin thường xuyên)
n	 Radio di động (kiểm tra pin thường xuyên)
n	 Bộ sơ cứu y tế (first aid kit)
n	 Pin dự phòng
n	 Đồ mở hộp/lon bằng tay
n	 Que ánh sáng
n	 Quẹt diêm không thấm nước
n	 Thuốc men
n	 Danh sách những loại thuốc 
n	 Điện thoại di động
n	 Tiền mặt
n	 Mẫu y tế khẩn cấp
n	 Những đồ dùng vệ sinh cá nhân
n	 Mắt kính có độ dự phòng
n	 Vài bộ quần áo dự phòng
n	 Áo mưa
n	 Giầy đi bộ
n	 Chăn/mền
n	 Nhiều bình nước
n	 Mặt nạ chống bụi
n	 Những vật dụng khác: 
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Chuẩn Bị Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 

DANH SÁCH CHO 
NGƯỜI CHĂM SÓC



Trú Ẩn Tại Chỗ 
Nếu chính phủ địa phương yêu cầu 
bạn trú ẩn tại chỗ, họ sẽ yêu cầu bạn 
ở trong một địa điểm an toàn như 
nhà, trường học hoặc nơi làm việc 
để bảo vệ chính mình và người thân. 
Điều này có thể xảy ra do một trường 
hợp khẩn cấp như thiên tai hoặc tai 
nạn hoặc bị tấn công. Các thông tin 
sau đây sẽ giúp bạn trong trường 
hợp bạn phải tự mình trú ẩn tại chỗ.

Vào Trong và Ở Bên Trong
• Vào trong. Mang theo người 

thân, vật dụng khẩn cấp và 
thú cưng của bạn vào trong.

• Tìm một chỗ an toàn ở địa 
điểm này, điều này sẽ phụ 
thuộc vào loại khẩn cấp.

• Ở trong địa điểm này cho đến 
khi chính phủ địa phương thông 
báo an toàn để rời khỏi.

Giữ Liên Lạc 
• Gọi hoặc nhắn tin người trong 

gia đình. Cho họ biết bạn đang 
ở đâu, có ai bị mất tích, và 
tình trạng của mỗi người.

• Chỉ dùng điện thoại khi cần thiết. 
Giữ điện thoại kế bên để khi dùng 
trong trường hợp khẩn cấp.

• Nghe radio, TV, hoặc điện thoại 
để biết sự hướng dẫn và cập 
nhật. Đừng rời khỏi nơi trú ẩn 
cho đến khi được thông báo là 
an toàn để rời khỏi. Làm theo sự 
hướng dẫn của họ, đặc biệt nếu 
họ nói cần sơ tán khỏi khu vực.

Để biết thêm thông tin 
về nơi trú ẩn tại chỗ, 
thiên tai, và sự chuẩn 
bị khẩn cấp, xin vào:
Centers for Disease Control 
and Prevention: Emergency 
Preparedness and Response 
(Trung Tâm Kiểm Soát và 
Phòng Ngừa Bệnh: Chuẩn Bị 
Khẩn Cấp và Đáp Ứng)
https://emergency.cdc.
gov/shelterinplace.asp 

Danh Sách Kiểm Tra
Là một cách để giúp bạn chuẩn bị, xin 
xem danh sách kiểm tra trong quyển 
sách nhỏ này. Hãy nhớ rằng bạn cần 
giữ an toàn để cho người thân của 
bạn cơ hội tốt nhất để được an toàn.
Bởi Trung Tâm Tài Nguyên Cho 
Người Chăm Sóc Quận Cam
Lũ lụt, động đất, lốc xoáy, bão 
tuyết…dù bất cứ nơi nào bạn sống, 
ở đó có khả năng xảy ra các thiên 
tai mà có thể tạo ra một tình huống 
khẩn cấp. Khi bạn chăm sóc cho một 
người thân yêu, lúc đó là những lúc 
bạn sẽ thấy an tâm vì đã chuẩn bị 
trước cho những tình huống như vậy.
Xin vui lòng sử dụng danh sách 
kiểm tra này để sắp xếp sự 
chuẩn bị khẩn cấp của bạn.

CÂU HỎI CÓ KHÔNG GHI CHÚ

Tôi có biết các vấn đề thiên tai có 
thể xảy ra ở khu vực mà tôi đang 
sống (động đất, lụt, v.v.) không?

Tôi có biết làm thế nào để 
ứng phó với thiên tai có thể 
xảy ra bất chợt hoặc không 
có cảnh báo trước không?

Tôi có biết đường để di tản an 
toàn, nếu có lệnh di tản không?

Lựa chọn di chuyển của tôi là gì?

Nơi trú ẩn gần nhất ở đâu?

Tôi có biết chỗ tắt nước, ga, điện 
không? Tôi có biết làm thế nào để 
tắt không? Nếu cần các đồ nghề 
đặc biệt, tôi có chưa? Tôi có biết 
đồ nghề đó để ở đâu không?

Tôi có người để liên lạc khẩn cấp 
sống ở nơi khác không? Người 
thân hoặc bạn thân của tôi có 
biết người này là ai không?

Tôi có biết hàng xóm của 
mình trong trường hợp chúng 
tôi cần giúp đỡ nhau trong 
trường hợp khẩn cấp không?

Nếu tôi đang nhận dịch vụ 
y tế tại nhà, tôi đã bàn về 
các quy trình khẩn cấp với 
bác sĩ của mình chưa?

Nếu tôi có nhu cầu đặc biệt, 
tôi có kế hoạch để ứng phó 
trong trường hợp khẩn cấp 
chưa? (Di chuyển, thiết bị y tế, 
đồ dùng vệ sinh, linh tinh)

Nếu tôi sống trong một cộng 
đồng cho người cao niên, tôi có 
quen thuộc với kế hoạch và thủ 
tục khẩn cấp của họ không?

Reference: Centers for Disease Control and Prevention (2017).  
Stay put – learn how to shelter in place. https://emergency.cdc.gov/shelterinplace.asp


