DANHSÁCHKIỂMTRANGUỒNCUNGCẤPKHẨNCẤP
Hãychuẩnbịchobấtkỳcáctrườnghợpkhẩncấpnào.Lắprápnguồncungcấpkhẩncấpvớicácvậtphẩmđểtựchămsócbảnthân, giađìnhvàthúnuôicủamìnhtrongbangàyhoặchơn. Hãygiữmộtnguồncungcấpcủaquývịtrongmộttúibalôvữngchắcvàdễdàngmangđihoặctrongtúibằngvảithô.Tùythuộcvàotìnhhuống,
quývịcóthểđượcthôngbáobởichínhquyềnđểtrúẩntạichổ (ởbêntrong) hoặcsơtánvớimộtbộnguồncungcấpcủaquývị.Danhsáchkiểmtrasẽgiúpquývịđặtnguo6`n cungcấplạivớinhau.

NƯỚC VÀ THỰC PHẨM
1 gallon nướcchomỗingười, mỗingày,
cộngthêmchothúnuôi
Thịthộpsẵnsàngđểăn, cá, súp, đậu, rauquảvàtráicây.
Chọnthứcăncầnítnấuhoặckhôngcầnphảinấu.
muối, tiêu, đường, giavị
sữabột,trà, càphêhòa tan
đồănnhẹcónănglượngcao: cácloạihạt, cácthanh
protein, bánhhạtphatrộn,bơđậuphộng

thựcphẩmdễdùng: granola, tráicâykhô, bánh
cookies, bánhgiòn, kẹocứng, ca cao
thựcphẩmchotrẻsơsinh,
cáccánhâncónhucầuđặcbiệtvàthúnuôi
ly, đĩagiấyvàđồdùngnhựa
bộnấuănhoặcchảocắmtrại
đồmởhộpbằngtay
giấynhôm, bọcnhựa

Thườngxuyênthayđổithựcphẩmtrongnguồncungcấp. Mộtsốthựcphẩmnênđượcsửdụngtrongvòng 6 tháng,
chẳnghạnnhưsữabột, tráicâykhôvàbánhgiòn.Cácthựcphẩmkhácsẽgiữchođếnmộtnăm, chẳnghạnnhưsúp
and thịtđónghộp, tráicây, rauquảvànướctráicây, bơđậuphộng, mứt, kẹocứngvàhạtđónghộp.
Thựcphẩmcóthểđượclưutrữvôthờihạn (trongcácthùngchứakíntránhxanhiệt) baogồmdầuthựcvật,
bắpkhôvàlúamì, bộtnổi, đậunành, càphêhòa tan, tràvà ca cao, muối, gạo, sảnphẩmnướcthịtvàmìốngkhô.

ĐỒ DÙNG KHẨN CẤP
tiềnmặt, séc du lịch, tiềnxu
đài radio xài pin, Đài Radio Thờitiết NOAA
đèn pin
pin
điệnthoại
mặtnạ
bảnđồkhuvựcquývịvàtiểu bang lâncận
còithổi
thêmbộchìakhóanhàvàxe
bìnhchữacháynhỏ
đồvặnốchoặckiềmđểtắtnguồntiệních
bao nylon rácđượcbuộcxoắnlại

giấyvệsinh, khăngiấy
đồtẩytrongnhà(đểlàmsạchnước)
cácquediêmđểtrongthùngkhôngthấmnước
xàphòng, chấttẩyrữa, nướccồnrữatay
bànchảivàkemđánhrăng, tâmxĩarăng,
chấtkhửmùi, xàphòng, đồdùngcạorâu
đồdùngphụnữ, baocaosu
son dưỡngmôi, kemchốngnắng
đồdùngchotrẻsơsinh (tãlót, bìnhsữa, vânvân)
đồdùngchothúnuôi (lồngvệsinh,
vòngkhửcôntrùng, etc.)
sách, bàiđểchơi, tròchơiquảntrị

QUẦN ÁOVÀĐỒNẰM
baogồmítnhấtmộtbộđồthayđổihoàntoànvàgiày
chomỗingười
quầndàivàáosơ mi taydài
giàyvữngchắchoặcũnglàmviệc
đồlótthoátnhiệt, đồlótthôngthường
vàiđôivớ

mũấmvàbaotaylàmviệc
áokhoácngắnhoặcáokhoácdài, áomưa, áo poncho
túingủ
mền, chănrộng, gối
khăntắm, khănlau
cóthêmkínhđọc, kínhrâm
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ĐỒ SƠ CỨU Y TẾ
hướngdẫnsơcứu y tế
thuốctheotoa; mộtnguồncungcấpchohaituần
thuốc quan trọngcủamỗithànhviêntrongnhà
Thuốckhôngtheotoa:aspirinhoặcthuốc
giảmđaukhác, thuốcdịứng, thuốcchốngtiêuchảy,
thuốcchốnax ít, thuốcnhuậntràng, thuốc
mỡkhángsinh, vitamins, nướcrữamắt
nguồncungcấp y tếtheotoa,chẳnghạn glucovàdụng cụ theodõihuyếtáp
kéo, nhíp, kínhlúp
kimvôtrùng, daocạo an toàn

nhiệtkế
thuốcchốngcôntrùng
kính
băngdínhvôtrùng (Band-Aids) trongkíchthướccá
cloại, bănggạcvàbăngcuộntròn
băngdínhítgâydịứng
vàiđôigăngtaydùngmộtchỉmộtlần
isopropyl alcohol, hydrogen peroxide
Chấtkhửtrùng, phunthuốckhửtrùng
Túilạnhvàgóinhiệt

GIẤY TỜ QUAN TRỌNG
Giửbảnsao (khônglàbảnchính) trongmộtthùngchứa di độngkhôngthấmnước, hoặcquétvàođĩa CD hoặcổđĩa USB
sốtàikhoảnngânhàng (séc, tiếtkiệm)
sốtàikhoảntíndụng, vớitêncông ty vàthông tin
liênlạc
thẻvàhồsơ An sinhXãhội
hộchiếu
hồsơgiađình: ngàysinh,
giấychứngnhậnkếthônvàgiấybáotử, giấylyhôn
di chúc, di chúcđangsống, lờichỉdẫntrước
giấytờluậtsư
hồsơ y tế
toathuốcvàkiếngđọchiệntại
hồsơchủngngừacủagiađình, thúnuôi
tấtcảchínhsáchbảohiểm (nhânthọ, sứckhỏe, xe,
nhà, mốinguyhiểm)
giấynhàcửa, thếchấp, giấyđứngtên,
hợpđồngthuênhà

cổphiếuvàtráiphiếu, chứngkhoán, báocáođầutư
hợpđồngvayngânhàng, cáchợpđồngkhác
giấyđứngtênxe, hóađơnbánhàng, sốserihoặcsố
VIN,bằnglái
hồsơviệclàm
hồsơkhaithuếgầnđây
hồsơvềbộsưutậpcógiátrị, bảnđịnhgiá
bảnđiểmnhàtrường, vănbằng
vịtríhộpđựng an toànvàchìakhóathêm, nội dung
củamặthàng
bảnthảogốc, đĩa
tạpchí, nhậtký,giaphảhệ
đồtrongkhogiađình (baogồmhìnhảnh)
hìnhảnhgiađình, thúnuôihiệntại
hìnhảnhyêuthíchcủathànhviêngiađình,
thúnuôivàsựkiện

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG
preparedness.health.maryland.gov

health.maryland.gov

facebook.com/MarylandOPR

facebook.com/MarylandDHMH

twitter.com/MarylandOPR

twitter.com/MDHealthDept
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