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ChuNn bị túi vật dụng

Hoạch định chương trình

Theo dõi thông tin

Bão Đang Đến!
Bão là những trận bão có thể gây thiệt
hại đến mạng sống và tài sản chẳng
hạn như lụt lội, sóng cao, gió lớn, và
trốc xoáy.

Biết được sự khác biệt:

Tôi nên làm gì?

Tôi cần những vật dụng gì?

Khi cơn bão đã qua, tiếp tục nghe
thông báo:

□ N ghe tin tức địa phương hay đài
truyền thanh thời tiết N OAA về các tin
tức cập nhật.
□ Kiểm các vật liệu chuNn bị cho thiên
tai, thay hay mua thêm nếu cần thiết.
□ Đem vào nhà bất cứ vật gì gió có thể
thổi bay (xe đạp, bàn ghế để ngoài sân
v.v...).
□ Đóng cửa sổ, cửa cái, và cửa chóng
bão. N ếu không có cửa chóng bão,
đóng cửa sổ lại và đóng bít bảng cây
lên.
□ Điều chỉnh tủ lạnh và tủ đá xuống đến
độ lạnh nhất và tránh không mở cửa
hoài để giữ cho thực phNm được tươi
lâu hơn nếu bị cúp điện.
□ Tắt các bình hơi đốt và rút cắm điện
các máy móc nhỏ ra.
□ Đổ đầy bình xăng và xem lại kế hoạch
di tản.
□ Di tản nếu nhà cầm quyền yêu cầu.
Tránh những con đường và cầu bị
ngập nước.

□ Có đủ nước dùng ít nhất trong 3 ngày –
Một galông một người cho một ngày
□ Thực phNm – thức ăn không hư, dễ chuNn
bị đủ dùng trong 3 ngày
□ Vật dụng mở lon bằng tay
□ Đèn pin
□ Máy truyền thanh bằng pin hay vặn bằng
chốt tay
□ Dự trữ thêm pin (đèn pin, máy truyền
thanh)
□ Túi cứu thương
□ Điện thoại cầm tay có luôn cả bộ nạp điện
(cho nhà và xe hơi)
□ Thuốc men (đủ dùng trong 7 ngày) và
những loại đồ y tế khác
□ Vật dụng vệ sinh cá nhân
□ Vật dụng cho em bé
□ Vật dụng cho thú nuôi trong nhà
□ Bản sao những hồ sơ cá nhân quan trọng
□ Thông tin liên lạc gia đình
□ Dụng cụ/vật dụng để giữ nhà an toàn
□ Lấy thêm tiền mặt
□ Soạn thêm một bộ quần áo và giày tốt
□ Áo mưa
□ Khăn và mền gối (mền hay túi ngủ)
□ Bản đồ
□ Các trò chơi giải trí

□ Lắng nghe tin tức cập nhật mới nhất.
□ N ếu di tản, chỉ nên về nhà khi nào nhà
cầm quyền cho biết là an toàn.
□ Chỉ lái xe đi khi cần thiết và tránh những
con đường hay cầu bị ngập nước.
□ Tránh xa những nơi có dây điện đứt hay
treo tòn teng và báo cáo đến công ty điện
ngay.
□ Tránh xa những tòa nhà có nước bao bọc
chung quanh.
□ Kiểm soát nhà về hư hại.
□ Dùng đèn pin nơi tối tăm, không nên
dùng đèn cầy.
□ Tránh uống hay nấu ăn bằng nước trong
vòi cho đến khi biết chắc rằng nước
không bị ô nhiễm.
□ Kiểm các thức ăn trong tủ lạnh để xem
có hư hay không; nếu nghi ngờ thỉ vứt
bỏ
□ Mang quần áo bảo vệ và thận trọng khi
dọn dẹp để tránh bị thương.

Coi Chừng Bão (Hurricane watch):
đe dọa có bão đến trong 36 tiếng đồng hồ

Cảnh Giác Bão (Hurricane
warning):
bão sẽ đến trong 24 tiếng đồng hồ

Để biết thêm thông tin về chu n bị cho bão, xin viếng mạng lưới www.redcross.org.
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