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Lập ra một kế hoạch để liên lạc
Gia đình của bạn có thể không ở cùng một nơi khi trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Cho nên, bạn phải lập ra một kế hoạch để liên lạc với nhau. Nên thảo luận chung
về sự lựa chọn và quyết định của bạn.
Chọn một nơi để gặp mặt và đồng thời chọn một nơi dự bị ngoài vùng lân cận.
Chọn một đầu mối liên lạc khẩn cấp.
Nên chuẩn bị dùng điện thoại di động và không di động.
Ghi những số điện thoại khẩn cấp trên tất cả các điện thoại trong nhà của bạn.
Hướng dẫn những người trong nhà làm sao và khi nào gọi 9-1-1 cho sự giúp đỡ khẩn
cấp.
Hỏi một người bạn hay bà con ở ngoài tiểu bang cùng làm liên lạc khi khẩn cấp. Có
nhiều lúc gọi ra ngoài tiểu bang dễ dàng hơn nếu sở điện thoại trong vùng bị hư trong
lúc khẩn cấp.
Thảo luận phải làm gì với những con vật cưng của bạn.

Làm một hộp đồ dùng khi khẩn cấp
Trong khi hoặc sau khi khẩn cấp, sẽ không có thời gian để tìm đồ dùng. Có thể
những tiệm bán đồ dùng sẽ không mở cửa. Hộp khẩn cấp nên chuẩn bị trước và
sẽ chứa những đồ dùng cần thiết cho sự sống còn. Để hộp này ở một nơi mà bạn
có thể lấy nhanh và dễ dàng. Sau đây là những đồ dùng nên có trong hộp đồ dùng
khi khẩn cấp:
Nưóc uống, ít nhất cho ba ngày,1 gallon một ngày cho một người, đựng trong thùng
nhựa
Thức ăn, ít nhất cho ba ngày với những đồ ăn có thể để lâu được
Một hộp y tế
Thuốc mua theo đơn của bác sĩ – coi ngày hết hạng
Máy radio dùng pin, đèn pin và pin dự bị
Đồ mở hộp
Đồ dùng để ngủ cho mỗi người
Đồ dùng cá nhân
Khẩu trang hay áo thung cho mỗi người để dùng chống bụi
Một cái còi để gọi giúp đỡ
Một hộp chóng nước để chứa những giấy tờ quan trọng như là bằng lái xe, giấy khai
sinh, bảng sao của toa thuốc, và giấy bảo hiểm
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