Bộ dụng cụ phòng
chống thiên tai
Bộ tiếp liệu ứng phó thảm họa nên bao gồm đủ thực phẩm, nước và các vật dụng quan
trọng khác để kéo dài cho mọi người trong gia đình bạn ít nhất ba ngày và cũng nên mang
theo được trong trường hợp bạn cần sơ tán. Hãy nhớ cân nhắc nhu cầu cá nhân và gia
đình, bao gồm cả vật nuôi, khi xây dựng bộ tiếp liệu ứng phó thảm họa.
Bộ tiếp liệu ứng phó thảm họa cho gia đình
[ ] Nước (1 gallon mỗi người mỗi ngày)
[ ] Thực phẩm không dễ hỏng và dụng cụ mở hộp bằng tay
[ ] Đài phát thanh chạy bằng pin và pin dự phòng
[ ] Đèn pin (một người một chiếc) và pin dự phòng
[ ] Bộ sơ cứu, bao gồm hướng dẫn sử dụng
Quan trọng là phải
có bộ tiếp liệu ứng
phó thảm họa tại
nơi làm việc, trong
xe hơi và trong
nhà bạn. Bạn có
thể mua bộ tiếp
liệu làm sẵn hoặc
tự xây dựng.

[ ] Thuốc theo toa
[ ] Kính mắt dự phòng
[ ] Còi báo hiệu xin trợ giúp
[ ] Mặt nạ chống bụi để lọc không khí ô nhiễm
[ ] Vật dụng vệ sinh cá nhân (xà phòng, dầu gội, bàn chải đánh
răng, v.v.)
[ ] Nơi trú ẩn di động (lều, màn hoặc chăn dán bằng băng keo)
[ ] Giấy vệ sinh và túi đựng rác thải
[ ] Bộ công cụ, bao gồm cờ lê để tắt đồ dùng
[ ] Găng tay cứng để dọn dẹp các mảnh vỡ
[ ] Bình chữa cháy ABC
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[ ] Nhu yếu phẩm ăn uống, bao gồm cốc, đĩa, dụng cụ và khăn
giấy
[ ] Bản đồ
[ ] Tiền mặt (mệnh giá lớn và tiền lẻ)
[ ] Bản sao các tài liệu quan trọng của gia đình
[ ] Thức ăn, nước uống và vật dụng cho thú cưng
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