
TẠO BỘ DỤNG CỤ - Cách tập hợp một bộ dụng cụ khẩn cấp
• Tạo một số bộ dụng cụ–chỗ trú ẩn tại chỗ/túi dùng ngay/trên xe/nơi làm việc
• Chuẩn bị các đồ dùng 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.
• Chuẩn bị lại bộ dụng cụ của quý vị mỗi 6 tháng

Các vật dụng cho Bộ Dụng Cụ Khẩn  
Cấp Cơ Bản của 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/Kính mắt/Kính áp tròng
□ Ba-lô
□ Giấy tờ quan trọng cho gia đình quý vị
□ Danh sách liên lạc gia đình
□ Bộ sạc bằng năng lượng mặt trời
□ Đèn pin
□ Bản đồ khu vực xung quanh
□ Giấy/Bút
□ Khăn giấy/khăn lau kháng khuẩn/ 
 chất khử trùng tay

Fairfax County cam kết không phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật trong tất cả các chương trình 
dịch vụ và hoạt động của quận. Các tiện nghi ADA hợp lý sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Để 
biết thông tin, hãy gọi số 571-350-1000, TTY 711.

Trẻ Sơ Sinh/Trẻ Nhỏ
□ Sữa công thức/Bình sữa/Núm vú giả
□ Thức ăn/Đồ ăn vặt/Thức ăn cho em bé
□ Đồ dùng ăn uống/Chén bát/Cốc mỏ vịt
□ Tã/Khăn lau/Kem trị hăm
□ Thuốc men
□ Quần áo/Tất vớ/Chăn màn
□ Vật dụng hoạt động/Đồ chơi
□ Xe nôi/Xe đẩy em bé

Độ Tuổi Trước Mẫu Giáo/Đi Học
□ Sữa/Nước trái cây/Thực phẩm/Đồ ăn
 nhẹ/Thức ăn cho em bé
□ Đồ dùng ăn uống/Chén bát/Cốc mỏ vịt
□ Thuốc men
□ Quần áo/Tất vớ/Chăn mền
□ 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 thú y/Thông
 tin liên lạc của bác sĩ thú y
□ Ảnh thú cưng
□ Nước/Thức ăn/Đồ ăn vặt
□ Đồ chơi/Chăn mền

Bộ Dụng Cụ Trên Xe
□ Các vật dụng của Bộ dụng cụ cơ bản
 cộng với các thứ sau:
□ Cáp mồi khởi động/Công cụ/Đèn pin
□ Pháo sáng/Đồ cạo tuyết
□ Bộ sạc trên xe hơi
□ Bản đồ/Bộ dụng cụ sơ cứu
□ Áo choàng Poncho/Chăn mền/Vật
 dụng làm ấm tay



Lên Kế Hoạch
TẠO LẬP VÀ XEM XÉT KẾ HOẠCH

Một kế hoạch gia đình sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả mọi người đều
biết sẽ liên lạc với ai và gặp gỡ ở nơi nào trong trường hợp khẩn
cấp. Hãy viết kế hoạch khẩn cấp cho gia đình của quý vị, đảm bảo
mọi người đều quen thuộc với nó và đặt một bản sao vào túi khẩn
cấp của quý vị.

Một kế hoạch nên bao gồm:
□ Thông tin liên lạc và địa điểm gặp gỡ cho các đầu mối liên lạc ở địa 

phương và ngoài thị trấn.
□ Số điện thoại liên lạc của nơi làm việc/trường học và kế hoạch khẩn cấp. 

Biết cách tắt các tiện ích điện nước/có sẵn thông tin liên lạc.
□ Giữ một bản kiểm kê những gì có trong nhà quý vị kèm hợp đồng bảo 

hiểm và số điện thoại liên lạc của quý vị.
□ Bao gồm bản sao các giấy tờ quan trọng của gia đình quý vị, thẻ căn 

cước, bằng chứng cư trú và thông tin tài chính.

Tôi nên ở lại hay nên đi?
Tùy thuộc vào mối nguy hiểm, có thể an toàn hơn khi quý vị ở tại
chỗ hoặc quý vị có thể cần phải rời đi. Lắng nghe thông tin của
chính quyền địa phương và đài phát thanh để cập nhật. Quý vị nên
chỉ định sẵn một căn phòng bên trong nhà nơi gia đình quý vị có thể
ở lại và bịt kín phòng nếu cần thiết. Nếu quý vị cần sơ tán, hãy xác
định trước địa điểm gặp gỡ và lộ trình để đoàn tụ với gia đình.

Luôn Cập Nhật Thông Tin 
CẢNH BÁO FAIRFAX

Đăng ký Cảnh Báo Fairfax để nhận các cảnh báo khẩn cấp MIỄN PHÍ qua 
email, điện thoại di động hoặc tin nhắn. Đăng ký ngay hôm nay để tùy 
chỉnh các cảnh báo của quý vị: www.fairfaxcounty.gov/alerts
□ Nhận thông báo trên tối đa 10 thiết bị (điện thoại, email)
□ Nhận cảnh báo cho 5 vị trí địa lý
□ Cảnh báo về thời tiết, giao thông và khẩn cấp
□ Ứng dụng di động hiện có sẵn
□ Đăng ký nhu cầu chức năng
□ Luôn cập nhật về việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp trên 
 Facebook và Twitter: @ReadyFairfax

Làm thế nào nhận được thông tin trong trường hợp 
khẩn cấp
□ Trang web Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp của Fairfax County: 
 www.fairfaxcounty.gov/emergencymanagement  Blog Trường  
□ Hợp Khẩn Cấp của Fairfax County:
 www.fairfaxcounty.gov/emergency/blog
□ Facebook và Twitter: @FairfaxCounty
□ Đài phát thanh Fairfax County: 
 www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/radio  
 hoặc bằng cách gọi số 571-350-2160
□ Chuẩn bị sẵn radio chạy bằng pin

Mẹo liên lạc trong khi xảy ra thảm họa
□ Sử dụng tin nhắn, email và phương tiện truyền thông xã hội
□ Thực hiện cuộc gọi ngắn gọn và nêu ngay ý chính
□ Tiết kiệm pin cho thiết bị
□ Nghe tin tức địa phương để biết thông tin cập nhật

https://www.fairfaxcounty.gov/alerts
http://www.fairfaxcounty.gov/emergencymanagement
http://www.fairfaxcounty.gov/emergency/blog
http://www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/radio 



