
                                             
 

Tên:.................................................................................................................................................................... 
 

NgÜ©i Tr® Giúp ChÓng Bão (Liên låc khi khÄn cÃp):  ................................ñiŒn thoåi:............................ 
 

Bác sÏ chính: ..............................................................................................ñiŒn thoåi: ................................. 
 

Ch†n NgÜ©i Tr® Giúp ChÓng Bão: 
 Bån së nh© cÆy ai trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp? Ai là ngÜ©i bi‰t bån cÀn gì 

và có th‹ giúp ÇÜ®c cho bån? 
 Bån có nh»ng cách nào Ç‹ liên låc v§i nhau? Bån có loåi ÇiŒn thoåi c¡m 

tr¿c ti‰p vào ÇÜ©ng dây ÇiŒn thoåi mà không cÀn ÇiŒn cÛng có th‹ g†i 
ÇÜ®c không? 

 NgÜ©i Tr® Giúp ChÓng Bão së ª cùng bån trong lúc có bão không? Ai së 
là ngÜ©i d¿ phòng? 

 Bån và h† có Çi cùng nhau ÇÜ®c không n‰u mã vùng cûa bån cÀn phäi sÖ 
tán? (N‰u là không và bån së cÀn phÜÖng tiŒn di chuy‹n, hãy bÃm sÓ 2-1-
1 và ghi danh Ç‹ ÇÜ®c giúp Ç«.) 

 

LÆp K‰ Hoåch: 
 Khªi ÇÀu b¢ng cách liŒt kê nh»ng thÙ mà bån cÀn hàng ngày. N‰u bån có 

thú nuôi, hàng ngày së cÀn có gì cho nó? 
 CÀn thêm bao nhiêu nh»ng thÙ trong danh sách Çó Ç‹ có th‹ ª nhà ít nhÃt 

là m¶t tuÀn ho¥c hÖn khi không có ÇiŒn hay không th‹ Çi mua s¡m ÇÜ®c? 
(Mua nh»ng thÙ này m‡i lÀn m¶t ít Ç‹ chi phí không là quá l§n.) 

 Khi Çi khám bác sÏ, bån xin mua dÜ thêm thuÓc Ç‹ tr» trong túi ti‰p liŒu 
khi có bão và gi» nh»ng toa thuÓc cùng v§i nh»ng giÃy t© quan tr†ng 
khác. 



 

Bån Có An Toàn Ÿ Nhà Không? 
 Nhà cûa bån có th‹ chÎu Ç¿ng ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu kiŒn th©i ti‰t nào, và nhà 

cûa bån có nh»ng thi‰t bÎ an toàn nhÜ máy báo khói, bình ch»a lºa, và h¶p 
cÃp cÙu không? 

 Không nên t¿ cho r¢ng nh»ng nhân viên vÅn Ç‰n nhà chæm sóc cho bån së 
vÅn làm ÇiŠu Çó khi có bão. Hãy thäo luÆn tr¿c ti‰p v§i h† Ç‹ bi‰t trÜ§c h† 
có th‹ làm gì cho mình trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp. 

 Sª ÇiŒn l¿c và sª cÙu hÕa ÇÎa phÜÖng có bi‰t bån cÀn có ÇiŒn cho nh»ng 
thi‰t bÎ y t‰ thi‰t y‰u không? Bån có nguÒn ÇiŒn d¿ phòng (pin, hay máy 
phát ÇiŒn) phòng khi mÃt ÇiŒn không? 

 

Hãy S¤n Sàng ñ‹ SÖ Tán: 
 Bån së cÀn nh»ng gì Ç‹ có th‹ ª xa nhà ít nhÃt là hai tuÀn? (Gi» thuÓc 

men, các toa thuÓc, nh»ng giÃy t© quan tr†ng, pin dùng cho máy tr® thính, 
và các thÙ không th‹ Ü§t khác trong nh»ng bao ny-lôn kín và Ç‹ ª nÖi mà 
bån có th‹ lÃy ÇÜ®c dÍ dàng khi phäi sÖ tán.) 

 Bån có loåi sách tay nh»ng thi‰t bÎ cÀn dùng không và NgÜ©i Tr® Giúp 
ChÓng Bão cûa bån có bi‰t sº døng chúng không? 

 N‰u bån có nh»ng nhu cÀu Ç¥c biŒt, ÇØng Ç®i Ç‰n phút cuÓi m§i hành 
Ç¶ng. Bån có NgÜ©i Tr® Giúp ChÓng Bão Ç‹ ÇÜa bån an toàn Ç‰n nÖi trú 
Än không? N‰u bån cÀn phÜÖng tiŒn di chuy‹n, hãy bÃm sÓ 2-1-1 và ghi 
danh Ç‹ ÇÜ®c giúp Ç«. 


