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Theo dõi những cảnh báo về cơn bão.
Mua một NOAA radio.
Chuẩn bị sẵn sàng disaster supply kit.
Dự trử thực phẩm và nứơc để dùng cho 3 ngày.
Bảo quản các giấy tờ quan trọng.
Chuẩn bị nhà cửa qúy vị để đối phó với thiên tai như
che chắn các cửa sổ, cửa kính, buộc chằng các vật dụng
ngoài sân hoặc đem chúng vào trong nhà.
Dừ trử một số tiền mặt.
Đổ xăng đầy các xe.
Kế hoặch bảo vệ thú vật trong nhà. Trứơc khi bão tố ập
đến, liên lạc với các văn phòng bác sĩ thú y, Humane
Society để lấy thêm các chi tiết để chuẩn bị cho các con
thú vật trong trừng hợp khẩn cấp.
Không nên sử dụng nến, củi lửa làm phương tiện gây
ánh sáng.
Cộng tác với hàng xóm, kiểm tra ngừơi gìa, người
khúyêt tật.
Khi bão đến tập trung mọi ngừơi trong phòng an toàn
nhất. (Phòng trong cùng, không có cửa sổ)
Theo dõi trận bão, coi chừng những đướng giây điẹn bị
đứt rơi xuống.
Tuân theo những hứơng dẫn cưa chính quyến địa









Bộ cung cấp thảm họa


















The STAN - Đăng ký số điện thoại di động của qúy
vị với STAN hoặc 1-877-843-7826 để được nhận
thống báo tình trạng khẩn cấp và các hướng dẫn
cấp thiết để đối phó.
211 - Gọi số 211 và đăng ký tên trong gia đình có
trách nhiệm điều hành và liên hệ với và cần thiết
và STEAR database để cung cấp cơ huan cứu trợ
khẩn cấp và chi tiết để chuẩn bị kế hoạch cứu trợ
khi cần. Cần cập nhật hàng năm.
Lập kế hoạch cho gia đình trong trừơng hợp triên
tai xẩy ra.



Những thông tin bổ ích cho
các gia đình khi phải di tản để
tránh bão















Tuân theo những khuyên bảo về trận bão.
Khởi sự kế hoạch cho gia đình trong trường hợp thiên
tai.
Hoạch định điểm đến và đường di tản.
Đổ xe đầy xăng.
Di tản ngay khi có thông báo.
Tránh bị kẹt xe, di tản sớm.
Khởi đông các chương trình cho thú vật.








Giấy tờ tên riêng.
Hồ xơ chích ngừa.
Đự trử dư gỉa thức ăn/nuớc uống.
Lồng di tản thú vật.
Thuốc men.
Giây xích.

Xem vs cảnh báo



Những điều cốt yếu

Đem theo những dụng cụ cá nhân giấy tờ cần thiết.
Kiểm tra lại nhà cửa của qúy vị trước khi khởi hành.
Đem theo tiền mặt.
Thông báo cho thân nhân, bè bạn về kế hoạch di tản.
Khi phải di tản; nếu được, nên di tản đến nhà người
thân, bạn bè trong những vùng không bị bão tố đe
dọa, hoặc khách sạn, phòng trọ hoặc cuối cùng là các
shelter.
Nhớ rằng các shelter không phải vào chỗ ăn ở lý
tưởng tiện nghi và không có chỗ cho các thú vật.








Nước uống: ít nhất 1 gallon cho mỗi người trong thời
hạn 3 ngày.
Thực phẩm: dự trữ đủ cho 3 ngày.
Thực phẩm không bị thiếu thốn, các thức căn đồng
hộp/gói.
Thực phẩm riêng cho trẻ em, người gìa.
Thức ăn vặt.
Đồ mở thức ăn hộp không cần điện.
Bếp nấu và dầu nấu.
Đĩa giấy/muỗng/nỉa (bằng plastic)
Quần áo: tùy theo mùa/áo mưa/giầy dép/chăn/gối
văn văn.
Hộp cấp cứu/thuốc men.
Thuốc cần có toa bác sĩ, và thuốc không cần toa.
Kính mắt, răng gỉa, máy trợ thính vân vân.
Những vật dùng đặc biệt cho người gìa, trẻ thơ.
Giấy vệ sinh.
Đèn bin/bin.
Radio: chạy bằng bin chùng với NOAA radio thời tiết.
Tiền mặt.
Chìa khóa: thêm một chìa khóa nhà, chìa khóa xe.
Giấy tờ tùy thân quan trọng: bỏ trong bọc kín
Bao gồm: bảo hiểm, hồ sơ bệnh lý, trương mục, ngân
hàng, thẻ an sinh xã hội vân vân.
Đồ chơi/sách vở/trò chơi giải trí.
Phụ tùng (tools) đem theo một bộ tools trong thời
gian bão tố.
Đổ xăng đầy mọi xe cộ.
Vật dụng săn sóc cho thú vật.

Hurricane WATCH...
Được thông báo khi khu vực bạn đang cư ngụ có thể sẽ bị
bao tố đổ bộ trong vòng 36 giờ nữa. Khi có thông báo
này, bạn nên bắt đầu ngay kế hoạch chuẩn bị cho thảm
họa có thể xẩy ra cho gia đình các biên pháp đề phòng tải
được bắt đầu ngay nhất là trường hợp phải bảo vệ tầu
bè, di tản khỏi các đảo ở ven biển vân vân.

Hurricane WARNING...
Thông báo cho biết khu vực qúy vị đang cư ngụ sẽ có bão
với vận tốc ít nhất 74 mph sẽ đổ bộ trong vòng 24 gìơ.
Một khi cảnh báo này phát tán ra, gia đình của bạn phải
chuẩn bị sẵn sàng di tản và quyềt định sẽ đến đầu trong
thời gian bão tố đổ bộ.

Thông tin quan trọng
Cơ quan cứu trợ, phòng chống khẩn cấp của thành phố
Port Arthur 409-983-8613.
Sẵn sàng - tổ chức kế hoạch di tản. Sẵn sàng nhận lệnh
Ready-Prepare-Plan. Stay informed.
http://www.ready.gov
Federal Emergency Management Agency (FEMA)
http://www.fema.gov
American Red Cross
http://www.redcross.org

