
EMERGENCY HOME READINESS CHECKLIST
Be prepared to cover all of your home’s windows by installing permanent storm 
shutters or plan to board up windows with 5/8” exterior grade or marine plywood, 

Note: Tape does not prevent windows from breaking.
Reduce roof damage by installing straps or additional clips to fasten your roof to the 
frame structure. 
Trim trees and shrubs so they are more wind resistant.
Clear loose and clogged rain gutters and downspouts.
Reinforce your garage doors with a counterbalancing kit.
Bring in all outdoor furniture, garbage cans and anything else that is not tied down.
If you have a boat, determine how and where to secure it.

IF A HURRICANE IS COMING

Turn your refrigerator and freezer to the coldest setting and leave the doors closed.
Fill a tub with water.
Unplug appliances and electronics.
Listen closely to advice from local and state emergency officials. 
Fuel and service vehicles.
Notify neighbors and a family member outside of the warned area of your 
evacuation plans.
Stay with friends, relatives or at an inland hotel or as a last resort go to a designated
public shelter outside of the flood zone.
Leave mobile homes in any case.

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

For assistance with alternate route and 
travel information, visit MDOTtraffic.com 
or download the MDOT Traffic App from the
App Store or Google Play.

Like . Follow . Subscribe . @MississippiDOT

Hurricane season is here. 
Are you ready?

LEARN HOW TO PREPARE YOUR HOME.  
It’s time to prepare your home to weather the storm.  

MDOT recommends you make plans, take action and gather the materials needed to 
secure your property.

GoMDOT.com/hurricanes

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

SỬA SOẠN NHÀ CỬA ĐỂ CHỐNG BÃO.

MDOT khuyên quý vị nên lên kế hoạch, hành động và thu thập 
các vật liệu cần thiết để giữ an toàn cho tài sản của quý vị.

DANH SÁCH KIỂM TRA SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Hãy chuẩn bị che chắn tất cả các cửa sổ trong nhà bằng cách lắp đặt cửa chống bão 
vĩnh viễn hoặc hoặc lên kế hoạch bịt kín cửa sổ bằng ván ép ngoài trời hoặc ván  
ép hàng hải 5/8 inch, cắt đến kích thước phù hợp và sẵn sàng lắp đặt.
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. 
Nếu bạn có thuyền, hãy quyết định địa điểm và cách thức sẽ buộc chặt thuyền.

KHI SẮP CÓ BÃO

Tắt các tiện ích và bể chứa propan.
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. 
Đưa vào nhà toàn bộ ngoại thất, thùng rác và mọi thứ khác không được gắn chặt.
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 quý vị.
Ở với bạn bè, người thân hoặc ở lại một khách sạn trên đất liền hay nếu không còn phương 
án nào khác thì lưu trú tại 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 truy cập MDOTtraffic.
com hoặc tải vệ Ứng dụng MDOT Traffic  
từ Cửa hàng ứng dụng hay Google Play.

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



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

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 sẽ cần đến nó 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.

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

NƯỚC
Nước uống (một gallon/người/ngày cho 14 ngày) 
Nước để nấu ăn và vệ sinh (một gallon/người/ngày) 
Nước cho thú cưng

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 hoặc sữa đóng lon hoặc đóng hộp
Cà phê hoặc trà dạng bột
Bánh mì, bánh quy giòn và bánh quy
Thức ăn đặc biệt cho trẻ nhỏ và người già 
Hỗn hợp hạt và trái cây khô

Ngũ cốc
Súp
Bơ lạc và mứt cô đặc
Thanh bánh yến mạch

THỰC PHẨM

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
Xà phòng rửa tay diệt khuẩn
Bỉm

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
Bếp nướng có propan, than củi hoặc nhiên liệu Sterno 
dự phòng. 
Diêm không thấm nước 
Đĩa, bát, cốc và đồ dùng dùng một lần 
Khăn ăn, khăn giấy và giấy vệ sinh
Viên nén tinh lọc nước 
Dây điện nối ngoài trời
Giấy tờ và tranh ảnh quan trọng của gia đình
Hộp đựng chống nước để đựng các tài liệu quan trọng
Sách, trò chơi điện tử, xếp hình hay các hoạt động khác 
cho trẻ em
Bản đồ
Máy phát điện khẩn cấp

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
Tiền mặt dự phòng
Mũ bảo hiểm xe đạp
Túi rác bằng chất dẻo

DÀNH CHO VẬT NUÔI
Thức ăn không dễ hỏng
Nước
Thuốc

Giấy tờ và giấy phép
Lồng hoặc đồ đựng vật nuôi
Dây dắt chó mèo


