
116  | Hướng Dẫn Ứng Phó trong Trường Hợp Khẩn Cấp c�a Cộng Đồng116 | Phụ lục F | 5 Bước để Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Khu Phố: Khảo Sát Hàng Xóm

Phụ lục F

5 BƯỚC ĐỂ CHUẨN BỊ SẴN  
SÀNG CHO KHU PHỐ: 
KHẢO SÁT HÀNG XÓM



PHỤ LỤC

Phụ lục F | 5 Bước để Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Khu Phố: Khảo Sát Hàng Xóm | 117 

Mẫu này dành cho việc sử dụng cá nhân, không được d�ng cho chính phủ. Fairfax County không truy cập, 

thu thập, lưu giữ hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào được nhập vào trên mẫu này. Nếu điền biểu mẫu này 

bằng hình thức điện tử, dữ liệu được nhập vào phiên hiện tại của quý vị sẽ không tự động được lưu lại. Nếu 

quý vị cần ngừng kế hoạch của mình, vui lòng đảm bảo lưu lại những gì quý vị đã điền. Nếu quý vị cần hỗ trợ 

hoàn thành kế hoạch này, vui lòng liên lạc với Văn Phòng Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Fairfax County 

theo số 571-350-1000.

Tên Khu Phố:  

Kế Hoạch Ứng Phó Thảm Họa Cho Khu Phố

Quý vị đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Cách chúng ta đã chuẩn bị bây giờ, trước một thảm họa, sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta như thế nào 

sau đó.

Văn Phòng Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Fairfax County đã phát triển một mẫu kế hoạch ứng phó thảm 

họa cho khu phố. Hãy tham gia c�ng khu phố của quý vị bằng cách viết một kế hoạch cho khu phố của mình. 

Điền vào bản khảo sát đính kèm để các nhà lãnh đạo khu phố có thể biết cách giúp đỡ cộng đồng của quý vị 

tốt nhất trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Vui lòng hoàn thành khảo sát trước ngày:  .

 (Ngày)

Hàng xóm của quý vị, , sẽ trở về để thu thập nó.

 (Tên)

Thông tin đã cung cấp sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng để phát triển một kế hoạch cho trường hợp 

khẩn cấp và để tham khảo trong trường hợp khẩn cấp thực tế.



PHỤ LỤC

118 | Phụ lục F | 5 Bước để Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Khu Phố: Khảo Sát Hàng Xóm

KHẢO SÁT HÀNG XÓM

Quý vị đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cách chúng ta đã chuẩn bị bây giờ, trước một 

thảm họa, sẽ quyết định cuộc sống c�a chúng ta như thế nào sau đó.

Hãy giúp chúng tôi xây dựng Kế Hoạch Ứng Phó Thảm Họa cho Khu Phố! Để hoàn thành kế hoạch, chúng 

tôi cần biết quý vị có thể cần thêm sự hỗ trợ nào trong một thảm họa cũng như các kỹ năng hoặc đồ tiếp tế 

nào của quý vị có thể giúp đỡ tất cả chúng ta. (Tất cả thông tin cần được khu phố giữ bí mật và chỉ nhằm mục 

đích lập kế hoạch ứng phó thảm họa cho khu phố.) Vui lòng điền từng biểu mẫu cho mỗi hộ gia đình, doanh 

nghiệp hoặc tổ chức và gửi lại về địa chỉ liên lạc tại khu phố của quý vị. Thông tin này hoàn toàn tự nguyện.

1. Tên, điện thoại, e-mail và địa chỉ c�a quý vị?

Họ tên:

Điện thoại di động:

Điện thoại nhà (t�y chọn):

Email:

Địa chỉ:

Tên và số điện thoại của một trong những đầu mối liên lạc khẩn cấp của khu vực là gì?

2.  Có ai � địa chỉ c�a quý vị cần bản dịch không? Nếu cần, 
đó là ngôn ngữ nào?

 � Tiếng Tây Ban Nha

 � Tiếng Hàn quốc

 � Tiếng Trung phổ thông

 � Khác:  
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3.  Ở đây quý vị có động vật hoặc thú cưng nào và số 
lượng là bao nhiêu?

 � Chó:  Tên:  

 � Mèo:  Tên: 

 � Chim:  Tên: 

 � Khác:  Tên: 

Các động vật đó có thân thiện không? o Có / o Không

4.  Có ai ở địa chỉ của quý vị có thể cần hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp như người có con nhỏ hoặc người 

bị hạn chế, giảm khả năng hoặc không thể nhìn, đọc, đi, nói, nghe, học, nhớ, hiểu và/hoặc không phản ứng 

nhanh?

5.  Có ai ở địa chỉ của quý vị có các kỹ năng hoặc đào tạo đặc biệt (ví dụ: kinh nghiệm hoặc đào tạo với Đội 

Đội Ứng Phó Trường Hợp Khẩn Cấp Cộng Đồng (Community Emergency Response Team), Hội Hồng 

Thập Tự Hoa Kỳ (American Red Cross), quân đội, an toàn công cộng, chăm sóc y tế, Sơ Cứu, điện, hệ 

thống ống nước, đường dây điện thoại, công ty gas hoặc là đa ngôn ngữ)? Nếu có, loại hoặc chủng loại gì?

 

6.  Quý vị có thiết bị hoặc vật tư mà chúng ta có thể d�ng trong khi xảy ra thảm họa không? Nếu có, vui lòng 

mô tả loại, số lượng có sẵn, số người có thể vận hành, tài xế (nếu có) và thông tin liên hệ 24/7.
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Trong suốt thảm họa, quý vị chỉ có thể có vài giây để đưa ra các quyết định lớn. Quý vị có 

biết chính xác nơi có đồ tiếp liệu trong thảm họa c�a mình không? Dưới đây là một số ví dụ 

về đồ tiếp liệu và vật liệu liên quan đến thảm họa:

Các tài liệu

 � Giấy tờ nhận dạng: Giấy phép lái xe, giấy khai sinh, hộ chiếu, thẻ an sinh xã hội và thông tin tài khoản 

ngân hàng, hình ảnh gần đây của các thành viên gia đình

 � Bảo hiểm, hồ sơ vay, di chúc, ủy thác, chứng chỉ

 � Một danh sách các thành viên gia đình c�ng với thông tin liên lạc (nhà riêng, di động, công việc, địa chỉ). 

Sao chép các tài liệu quan trọng vào ổ đĩa �ash và đặt ở vị trí an toàn

Y Tế

 � Thông tin nhà cung cấp y tế

 � Thuốc men và thời điểm quý vị cần d�ng

 � Ít nhất là một nguồn dự trữ thuốc kê toa cho bảy ngày và nếu có thể, gồm cả bản sao của đơn thuốc

 � Nếu thuốc cần được trữ lạnh hoặc xử lý đặc biệt, hãy lập kế hoạch đặc biệt (ví dụ: túi lạnh, ngăn đá, tủ 

lạnh mini)

Bộ dụng cụ Sơ Cứu

 � Băng, gạc, khăn lau, găng tay cao su

 � Rượu cồn xoa bóp và hydro peroxide

Dành cho em bé/tr� em

 � Sữa công thức và bình sữa

 � Tã

 � Thuốc

 � Đồ tiếp liệu vệ sinh

 � Đồ chơi quen thuộc hoặc sách

 � Chỗ ngồi trong xe

Dụng cụ

 � Pin, radio AM/FM chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc quay tay

 � Đèn pin với pin dự phòng

 � Cờ-lê để tắt khí gas
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Phụ kiện được câp

 � Tiền mặt - ít nhất $100-200 ở dạng tiền lẻ cho mỗi người nếu có thể

 � Xà phòng, giấy vệ sinh

 � Bàn chải đánh răng/kem đánh răng

 � Túi nhựa đựng rác và cất trữ đồ

 � Hai bộ quần áo và giày dép hoàn chỉnh cho mỗi người

 � Chăn mền hoặc túi ngủ cho mỗi người

 � Bộ chìa khóa phụ

 � Sản phẩm nữ giới

Nước và thực phẩm

 � Nước – 1 gallon cho mỗi người mỗi, bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ em (dự trữ cho một tuần có dán nhãn ngày 

hết hạn)

 � Thực phẩm không dễ hỏng mà không cần làm lạnh, chuẩn bị/nấu và có ít hoặc không có nước

 � Thực phẩm bổ sung (nhớ các nhu cầu chế độ ăn uống đặc biệt)

Người Khuyết Tật hoặc Bị Hạn Chế Khả Năng Di Chuyển

Nếu quý vị là người khuyết tật, bị khuyết tật về cảm giác hoặc nhận thức, hoặc khả năng di chuyển hạn chế, 

hãy đảm bảo bộ dụng cụ cho trường hợp khẩn cấp của quý vị bao gồm các vật dụng dành riêng cho nhu cầu 

của quý vị và có một danh sách sau đây:

 � Thiết bị thích ứng hoặc hỗ trợ và pin dự phòng

 � Hướng dẫn cách vận hành bất kỳ thiết bị đặc biệt nào

Đối với Thú Cưng/Vật Nuôi Phục Vụ

 � Thẻ nhận dạng

 � Thức ăn và nước uống thêm

 � Vật dụng dọn dẹp

 � Dược phẩm

 � Hộp vận chuyển (một cái cho mỗi động vật)

 � Dây xích

MẸO: Nếu cần thiết sau thảm họa, hãy tắt các van chính vào nước và gas của quý vị. Không tắt gas trừ khi 

quý vị ngửi thấy m�i gas. Tắt gas bằng cách vặn van sao cho “thanh chặn” vuông góc với đường khí. Giữ một 

cờ-lê dạng dây đai với đồng hồ khí gas và biết vị trí của van ngắt nước.


