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Chuẩn bị Bộ Dụng Cụ – Chuẩn bị một Bộ Dụng Cụ 
Khẩn Cấp

 � Tạo một số bộ dụng cụ – tại nơi trú ẩn tại chỗ/túi 

mang theo/trên xe/nơi làm việc

 � Chuẩn bị các đồ d�ng tiếp tế cho ít nhất ba ngày 

trong trường hợp khẩn cấp.

 � Chuẩn bị sẵn bản sao các giấy tờ quan trọng của 

gia đình quý vị: thẻ căn cước, bằng chứng cư trú, 

bảo hiểm, thông tin y tế và tài chính

 � Sạc điện sẵn các thiết bị điện tử và có sẵn bộ sạc 

dự phòng cho các thiết bị điện tử

 � Bảo dưỡng bộ dụng cụ của quý vị mỗi 6 tháng

Các vật dụng cho Bộ Dụng Cụ Khẩn Cấp Cơ Bản c�a quý vị 
 � Nước/Thực phẩm đóng hộp/Đồ khui hộp/Đồ ăn 

nhẹ 

 � Sản phẩm vệ sinh cá nhân

 � Túi đựng rác/Găng tay/Dụng cụ

 � Radio nghe thời tiết chạy bằng pin/Pin dự phòng

 � Chăn mền

 � Bộ Dụng Cụ Sơ Cứu/Mặt Nạ Bảo Vệ

 � Thuốc men/Kính mắt/Kính sát tròng

 � Ba-lô

 � Giấy tờ quan trọng cho gia đình quý vị

 � Danh Sách Liên Lạc Gia Đình

 � Bản đồ khu vực xung quanh

 � Bộ sạc bằng năng lượng mặt trời

 � Đèn pin

 � Bản đồ khu vực xung quanh

 � Giấy/Bút

 � Khăn giấy/Khăn lau chống vi khuẩn/Chất vệ sinh 

tay

Tr� Sơ Sinh/Tr� Nhỏ
 � Sữa công thức/Bình sữa/Núm vú giả

 � Thực phẩm/Đồ ăn nhẹ/Thức ăn cho em bé

 � Đồ d�ng ăn uống/Chén bát/Cốc mỏ vịt

 � Tã/Khăn lau/Kem trị hăm

 � Thuốc Men

 � Quần áo/Tất vớ/Chăn màn

 � Hoạt động/Đồ chơi

 � Địu/Xe đẩy em bé

Độ Tuổi Trước Mẫu Giáo/Đi Học
 � Sữa/Nước trái cây/Thực phẩm/Đồ ăn nhẹ/Thức 

ăn trẻ em

 � Đồ d�ng ăn uống/Chén bát/Cốc mỏ vịt

 � Thuốc Men

 � Quần áo/Tất vớ/Chăn màn

 � Đồ chơi/Thú nhồi bông/Sách/Trò chơi

Cá nhân có Nhu Cầu Đặc Biệt 
 � Công nghệ hỗ trợ / Hướng dẫn

 � Thiết bị y tế dự phòng

 � Thông tin sức khỏe/Thuốc men

 � Thông tin người chăm sóc

Thú Cưng và Vật Nuôi Phục Vụ
 � Thẻ bài/Dây xích/Lồng mang

 � Thuốc men/Hồ sơ bác sĩ thú y/Thông tin liên lạc 

bác sĩ thú y

 � Ảnh thú cưng

 � Nước/Thực phẩm/Đồ ăn nhẹ

 � Đồ chơi/Chăn mền

Bộ Dụng Cụ Trên Xe
 � Vật dụng bộ dụng cụ cấp cứu cơ bản 

 � Cáp mồi khởi động/Công cụ/Đèn pin

 � Pháo sáng/Dụng cụ cào tuyết

 � Bộ sạc xe hơi 

 � Bản đồ/Bộ dụng cụ Sơ Cứu

 � Áo choàng Poncho/Chăn mền/Vật dụng làm ấm tay


