Bạn đã sẵn sàng
cho mùa bão?
Nếu bạn, hoặc ai đó bạn biết, có nhu cầu đặc biệt như các
vấn đề y tế, mất thính lực, hoặc tầm nhìn kém, có một kế
hoạch tại chỗ khi bão đến không?
Hãy lập kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp có thể là
rất quan trọng để tồn tại và an toàn. Bạn có biết một người
cần một người mà họ có thể tin cậy vào để giúp đỡ trong
trường hợp khẩn cấp không ?
Hãy tham gia cùng làm việc, tìm thấy, hoặc trở thành một
“Hurricane helper: người Trợ giúp chống bão” và bắt đầu
bằng cách làm một danh sách những gì bạn cần mỗi ngày,
như pin cho máy trợ thính, thuốc men, thiết bị, thực phẩm
và nước cho thú nuôi.
Bắt đầu lưu trữ thêm một số như một chút thực phẩm và
nước cho một thời gian, do đó bạn có đủ sử dụng để mà
kéo dài thêm ít nhất một hoặc hai tuần ở nhà mà không có
điện hoặc một cách để có được nguồn cung cấp cần thiết.
Bạn có thể nhận được thông tin mới nhất và các tài liệu có
thể tải về tại TogetherAgainstTheWeather.com.
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NGƯỜI TRỢ GIÚP BÃO:
ĐIỆN THOẠI:
BÁC SĨ CHÍNH:
ĐIỆN THOẠI:
1. Chọn Người Trợ Giúp Bão của bạn o
 Bạn có thể trông cậy vào ai trong trường hợp khẩn cấp?
 Những cách khác nhau để bạn có thể giao tiếp với
nhau?
 Người giúp đỡ cơn bão của bạn sẽ ở bên bạn trong
suốt một cơn bão?
 Bạn sẽ đi di chuyển cùng nhau nếu mã zip của bạn phải
được sơ tán?

2. Lập một kế hoạch o
 Lập danh sách những thứ bạn cần mỗi ngày.
 Lập danh sách những thứ bạn cần ở trong nhà từ một
tuần trở lên mà không cần điện.

3. Bạn có an toàn ở nhà không? o
 Những điều kiện thời tiết nhà bạn sẽ chịu được?
 Nhà bạn có thiết bị an toàn như đầu báo khói, bình chữa
cháy và bộ sơ cứu không?
 Công ty điện lực của bạn, và sở cứu hỏa địa phương,
có biết bạn có phụ thuộc vào điện cho các thiết bị hỗ trợ
sự sống không?
 Bạn có nguồn điện dự phòng (pin dự phòng hoặc máy
phát điện) nếu bạn bị mất điện không?

4. Sẵn sàng sơ tán o
 Những gì bạn sẽ cần khi phải xa nhà trong ít nhất hai
tuần?
 Thiết bị y tế của bạn có xách tay được không?
 Bạn có Người trợ giúp Bão để đưa bạn đến nơi trú ẩn
an toàn không?
 Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, đừng chờ đợi đến phút
cuối để di chuyển.

A program of the Houston-Galveston Area Council

