
Quí vÎ Çã chuÄn bÎ 
cho bão chÜa?



N‰u quí vÎ, hay ngÜ©i quen cûa quí vÎ, có nh»ng khó khæn Ç¥c biŒt 
ch£ng hån nhÜ bŒnh tÆt, mÃt thính giác, khi‰m thÎ, quí vÎ së g¥p khó 
khæn trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp khi bÎ tàn tÆt hay bÎ gi§i hån vŠ 
phÜÖng tiŒn di chuy‹n.
ChuÄn bÎ cho nh»ng trÜ©ng h®p khÄn cÃp là viŒc 
rÃt quan tr†ng ÇÓi v§i tính mång và s¿ an toàn.

B¡t ÇÀu tr» nhiŠu hÖn, m‡i lÀn 
m¶t ít, Ç‹ quí vÎ có Çû dùng cho 
ít nhÃt là m¶t ho¥c hai tuÀn ª nhà 
khi mÃt ÇiŒn ho¥c là khi không 
th‹ Çi mua s¡m ÇÜ®c.

Quš vÎ có bi‰t ai cÀn ngÜ©i tr® 
giúp trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp 
không? 
 
Hãy lÆp nhóm, tìm m¶t “NgÜ©i 
tr® giúp chÓng bão” vã hãy là 
ngÜ©i Çó, b¡t ÇÀu liŒt kê nh»ng 
thÙ mà quí vÎ cÀn hàng ngày, 
ch£ng hån nhÜ pin dùng cho 
máy tr® thính, thuÓc men, các 
thi‰t bÎ, và ngay cä th¿c phÄm 
và nÜ§c uÓng cho thú nuôi.

N‰u không th‹ ª tåi nhà ÇÜ®c, hãy g†i 211 và ghi 
danh trÜ§c Ç‹ ÇÜ®c giúp di tän trong trÜ©ng h®p 
khÄn cÃp

Hãy thi‰t lÆp ngay m¶t hŒ thÓng tr® giúp mà quí vÎ có th‹ tin cÆy 
ÇÜ®c Ç‹ phòng khi bÃt tr¡c xäy Ç‰n - Tìm m¶t “NgÜ©i tr® giúp 
chÓng bão”- ngÜ©i Çó có th‹ là hàng xóm, bån bè, ÇÒng nghiŒp, 
giáo dân, nhân viên xã h¶i, ho¥c ngÜ©i thân trong gia Çình. 
  
Bªi lë khi liên k‰t v§i nhau, chúng ta së an toàn hÖn.

ñÓi v§i m¶t sÓ ngÜ©i 
trong chúng ta, viŒc 
chuÄn bÎ cho mùa bão 
không chÌ là d¿ tr» 
nÜ§c uÓng Çóng chai 
và Çèn pin.


