
DANH SÁCH KIỂM TRA TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP KHI CÓ BÃO

THỰC PHẨM
Thực phẩm đóng gói hoặc đóng lon không dễ hỏng để ăn được trong 14 ngày

Thịt, hoa quả và rau ăn liền đóng lon

Nước ép đóng lon hoặc đóng hộp

Sữa đóng lon hoặc đóng hộp

Bánh mì, bánh quy giòn và bánh quy

Thức ăn đặc biệt cho trẻ nhỏ và người già

Ngũ cốc

Súp

Bơ lạc và mứt cô đặc

Thanh bánh yến mạch

Hỗn hợp hoa quả và hạt khô

NƯỚC
Nước uống (một gallon/người/ngày cho 14 ngày)

Nước để nấu ăn và vệ sinh (một gallon/người/ngày)

Nước cho vật nuôi

ĐỒ GIA DỤNG
Thùng lạnh để bảo quản đá (băng) và thực phẩm

Đèn pin có pin dự phòng hoặc cần quay tay

Sạc điện thoại dùng trên ô tô

TV kỹ thuật số chạy bằng pin với bộ điều hợp sạc trên ô tô

Bếp nướng có propan, than củi hoặc nhiên liệu Sterno dự phòng

Diêm không thấm nước

Đĩa, bát và cốc giấy

Khăn ăn, khăn giấy và giấy vệ sinh

Dây điện nối ngoài trời

Dụng cụ ăn bằng chất dẻo

Chăn

Khăn

Đồ dùng lau dọn

Găng tay lao động

Băng dính Duct tape

Dụng cụ cầm tay đa năng

Vải dầu không thấm nước

Tấm trải bằng chất dẻo

Dây thừng

Bộ dụng cụ cơ bản

Khăn ướt

VẬT DỤNG Y TẾ KHÔNG THỂ THIẾU
Thuốc kê toa dùng trong hai tuần

Vitamin dùng trong hai tuần

Thuốc giảm đau bán qua quầy

Đồ vệ sinh và trong phòng tắm
Bộ dụng cụ sơ cứu

Kem chống nắng

Thuốc xịt chống muỗi

Túi rác bằng chất dẻo

Xà phòng rửa tay diệt khuẩn

DÀNH CHO VẬT NUÔI
Thức ăn không dễ hỏng

Nước

Thuốc

Giấy tờ và giấy phép

Lồng hoặc đồ đựng vật nuôi

HÃY THU THẬP BỘ DỤNG CỤ SINH TỒN KHI GẶP BÃO NGAY BÂY GIỜ.
Hai phần ba các cơn bão đi vào đất liền đã tàn phá Bờ Vịnh. Vấn đề không phải là bạn có cần 
bộ dụng cụ này hay không, mà là bạn sẽ cần đến nó khi nào.

MDOT khuyến nghị bộ dụng cụ sinh tồn của bạn nên có những mục sau đây. Hãy thu thập 
mọi thứ ngay bây giờ và giữ tất cả ở một nơi an toàn.

Mùa bão đã đến rồi.
Bạn đã sẵn sàng chưa?

Giấy tờ quan trọng của gia đình Tiền mặt dự phòng

Bỉm Bản đồ

Sách, trò chơi điện tử, xếp hình hay các hoạt động khác cho trẻ em Mũ bảo hiểm xe đạp

Máy phát điện khẩn cấp

Cà phê hoặc trà dạng bột

Viên nén tinh lọc nước



DANH SÁCH KIỂM TRA SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
Sẵn sàng che mọi cửa sổ trong nhà bằng cách lắp cửa chớp chống bão cố định hoặc 
lên kế hoạch bịt kín cửa sổ bằng ván ép loại dùng ngoài trời hay trong hàng hải 
cỡ 5/8", được cắt vừa vặn và sẵn sàng lắp.
Lưu ý: Cho dù dán băng dính, cửa sổ vẫn có thể bị vỡ.
Giảm mức độ hư hại của mái bằng cách lắp bản giằng hoặc kẹp bổ sung để gắn 
chặt mái vào kết cấu khung.
Tỉa bớt các cây và cây bụi để chúng chịu gió tốt hơn.
Xử lý máng nước mưa và ống dẫn nước mưa bị lỏng, tắc.
Gia cố cửa ga ra bằng bộ đối trọng.
Đưa vào nhà toàn bộ ngoại thất, thùng rác và mọi thứ khác không được gắn chặt.
Nếu bạn có thuyền, hãy quyết định địa điểm và cách thức sẽ buộc chặt thuyền.

KHI SẮP CÓ BÃO

Chỉnh tủ lạnh và tủ đông sang chế độ lạnh nhất và đóng các cửa lại.
Đổ đầy nước vào bồn tắm.
Rút điện các dụng cụ và đồ điện tử.
Chú ý nghe kỹ lời khuyên từ các viên chức phụ trách trường hợp khẩn cấp của địa 
phương và tiểu bang.
Đổ đầy xăng và bảo dưỡng xe cộ.
Thông báo cho hàng xóm và thành viên trong gia đình ở bên ngoài khu vực cảnh báo 
về kế hoạch sơ tán của bạn.
Ở với bạn bè, người thân hoặc ở lại một khách sạn trên đất liền hay nếu không còn 
phương án nào khác thì chỗ ẩn náu công cộng bên ngoài khu vực lũ lụt.
Rời khỏi các ngôi nhà lưu động trong mọi trường hợp.

1-866-521-MDOT 
(1-866-521-6368)

Để được hỗ trợ thông tin khác về tuyến đường và đi
lại, hãy gọi số 511, truy cập MDOTtra�c.com hoặc 
tải vệ Ứng dụng MDOT Tra�c từ Cửa hàng ứng dụng 
hay Google Play.

Thích . Theo dõi . Đăng ký nhận tin . @MississippiDOT

TÌM HIỂU CÁCH SỬA SOẠN NHÀ CỬA.
Đã đến lúc sửa soạn nhà cửa để chống bão.

MDOT (Sở giao thông Mississippi) khuyên bạn nên lập kế hoạch, bắt tay vào hành động và 
thu thập vật tư cần thiết để bảo vệ nơi ở của mình.

GoMDOT.com/hurricanes

Tắt các tiện ích và bể chứa propan.

Mùa bão đã đến rồi.
Bạn đã sẵn sàng chưa?


