Lập kế hoạch
cho thảm họa
Lập kế hoạch trước để giúp gia đình bạn tồn tại và phục hồi khi gặp thảm họa. Thực hiện các
bước ngay bây giờ để bảo vệ gia đình bạn và ngôi nhà của bạn trước khi trận động đất, cháy
rừng, đại dịch hoặc thảm họa khác xảy ra trong tương lai

41% người Mỹ nói
rằng họ không có
sự chuẩn bị cho
thảm họa. Năm
2018, thiệt hại
được bảo hiểm do
thiên tai ở Hoa Kỳ
tổng cộng là
52 tỷ đô la Mỹ.

Cơ Quan Cứu
Hỏa Quận Cam

Lập kế hoạch ứng phó với thảm họa cho gia đình
• Phân công trách nhiệm cá nhân và cùng làm việc như một
đội.
• Chọn địa điểm gặp gỡ bên ngoài nhà và khu phố của bạn.
Thảo luận về những việc cần làm trong lúc di tản và lên kế
hoạch nhiều lối thoát trong trường hợp đường đi bị bịt kín.
• Truy cập alertoc.com, hệ thống thông báo khẩn cấp của
Quận Cam, để đăng ký và nhận thông tin trong và sau tình
trạng khẩn cấp.
• Đăng ký tham gia các lớp an toàn như CERT, Sơ cứu và CPR.
• Thu thập tài liệu quan trọng (bảo hiểm, tài liệu y tế hoặc tài
liệu pháp lý) và cất trong két sắt hoặc trên ổ đĩa flash.
Tạo bộ tiếp liệu khẩn cấp
• Bộ tiếp liệu cấp khẩn cấp cần có đủ nhu yếu phẩm để duy
trì cuộc sống cho bạn và gia đình trong tối thiểu ba ngày,
mặc dù khuyến nghị nên chuẩn bị trong 7-10 ngày.
• Hãy đảm bảo bộ tiếp liệu của gia đình bạn có thể mang theo và
dễ dàng tiếp cận.
• Xem xét các bộ tiếp liệu bổ sung cho xe hơi và nơi làm việc của
bạn.
Chuẩn bị cho ngôi nhà bằng việc xác định các mối nguy hiểm tại
nhà
• Siết chặt và nẹp các thiết bị chính, đồ nội thất nặng, thiết bị
điện tử và bất kỳ đồ đạc nào đặt trên cao.
• Sử dụng mối nối mềm, tại nơi dòng khí gặp thiết bị.
• Xác định và để sẵn các dụng cụ phù hợp để tắt gas, nước
và điện, nếu cần.
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