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Sửa Soạn Hộp Khẩn Cấp

QUEENSLAND

Chúng ta thưởng thức một khí hậu và lối sống
tuyệt diệu tại Queensland. Tuy nhiên, những
thiên tai như bão tố và lụt lội là những gì không
thể tránh nổi trong đời sống của chúng ta. Lịch sử
đã cho thấy là chúng ta không thể làm ngơ trước
những nguy hiểm thiên tai mang lại.
Hãy dành thì giờ ngay lúc này để sửa soạn cho những
trường hợp khẩn cấp bằng cách:

•
•
•

Sửa soạn một Kế Hoạch Khẩn Cấp cho mình;
Sửa soạn một Hộp Khẩn Cấp; và
Sửa soạn cho Nhà của quý vị.

Những việc làm đơn giản này có thể giúp quý vị sửa soạn
cho sự sống còn, và giúp làm giảm bớt ảnh hưởng của
các thiên tai.
Đây là một số các thủ thuật được đề nghị để giúp quý
vị sửa soạn một Hộp Khẩn Cấp và bảo đảm rằng mọi
người trong nhà đều sẵn sàng:

•
•

Giữ Hộp Khẩn Cấp ở một chỗ an toàn, dễ lấy.

•

Giữ trong Hộp Khẩn Cấp một danh sách
những gì có trong Hộp này để dễ kiểm điểm.

•

Thường xuyên kiểm điểm lại Hộp này để bảo
đảm rằng Hộp có đầy đủ mọi thứ ghi trong
danh sách và không có cái gì bị hư hỏng hay
quá hạn.

•

Bảo đảm rằng tất cả mọi người trong nhà đều
biết chỗ để Hộp Khẩn Cấp này.

Bàn tới những gì có trong Hộp với những
người trong nhà và bảo đảm rằng ai cũng biết
mình phải làm những gì nếu một trường hợp
khẩn cấp xảy đến.

Những danh sách dưới đây gồm có những gì cần phải
luôn luôn có trong Hộp Khẩn Cấp và cũng phải có thêm
cả các dụng cụ cần thiết khác nữa trong mùa có giông
bão để phòng trường hợp có các khuyến cáo về thời tiết
được truyền đi.

Danh sách những gì phải luôn luôn có trong Hộp Khẩn Cấp của
quý vị
Thức ăn và nước

Những vật dụng linh tinh
Những đồ dùng đặc biệt cho trẻ em (tã, sữa bột, v.v...)

Một số những loại thức ăn để lâu được mà không bị hư hại

Những đồ dùng đặc biệt cho người lớn tuổi hay cho những
người có những nhu cầu đặc biệt

Nước đóng trong chai lọ

Các chìa khoá dự phòng cho nhà và cho xe
Đồ ăn cho gia súc, nước và những đồ dùng khác cần cho gia súc

Thuốc men và các đồ dùng vệ sinh
Hộp Cứu Thương và cẩm nang

Những tài liệu quan trọng

Các loại thuốc cần dùng, toa thuốc và liều thuốc

Giữ bản chánh hay bản sao có thị thực của những tài liệu ghi dưới đây trong
Hộp Khẩn Cấp. Chụp hình các tài liệu này rồi thâu vào một bộ tích tin USB
hay một CD để giữ cùng với bộ các dụng cụ này. Giữ những tài liệu này trong
những túi plastic được bịt kín.

Giây vệ sinh
Bàn chải/Thuốc đánh răng
Sà bông/Thuốc gội đầu
Các đồ dùng vệ sinh cá nhân

Giấy tờ bảo hiểm nhà và đồ đạc, bảo hiểm xe, và bảo hiểm các
đồ quý giá
Danh sách những vật dụng quý giá có trong nhà
Các chúc thư và giấy tờ bảo hiểm nhân mạng

Đèn

Giấy văn tự/thế chân nhà

Đèn hiệu/đèn pin với thêm pin

Giấy khai sanh/hôn thú

Đèn hiệu chạy bằng pin

Chi tiết về Hộ Chiếu/chiếu khán
Cổ phần/trái phiếu

Thông tin

Thẻ Medicare, thẻ cao niên, hồ sơ chủng ngừa

Máy thâu thanh chạy bằng pin với thêm pin

Chi tiết về các trương mục ngân hàng và thẻ tín dụng

Máy điện thoại dây thông thường

Bản sao dự phòng các hồ sơ quan trọng trong máy điện toán

Thẻ điện thoại đã trả tiền rồi và bạc cắc để gọi điện thoại công cộng

Kế Hoạch Khẩn Cấp của nhà đang ở với các số điện thoại liên
lạc khẩn cấp

Quần áo và giầy dép
Áo ấm, áo mưa, mũ và găng tay cho tất cả mọi người
Giầy có mũi che kín hay giầy bốt cho tất cả mọi người

Dụng cụ và các vật dụng khác
Còi, dao, ống/băng keo
Túi plastic đựng rác, dây cột

luôn luôn nhớ rằng
Có một Hộp Khẩn Cấp là một bước quan trọng tiến tới việc sửa soạn cho gia
đình quý vị, được sống còn và đối phó với những trường hợp khẩn cấp.
Tất cả mọi người trong nhà cần phải biết Hộp Khẩn Cấp này để ở đâu.
Thường xuyên kiểm điểm lại và cập nhật Hộp Khẩn Cấp này.

Kiếng an toàn và kiếng mát
© 2011 Department of Community Safety
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Hộp Khẩn Cấp

Những vật dụng linh tinh

Trong mùa dông bão cần phải có thêm những vật dụng khác nữa trong Hộp Khẩn Cấp.

Thêm những đồ dùng đặc biệt cho những người lớn tuổi hay
cho những người có những nhu cầu đặc biệt		

Có thêm những đồ dùng cho trẻ em (thêm sữa bột, tã, v.v...) 		

Những khuyến cáo về thời tiết thường được truyền đi trong những trường hợp khẩn cấp như có lụt, bão và gió lốc
được tiên đoán. Trong mùa dông bão quý vị cần bỏ thêm những vật dụng dưới đây vào Hộp Khẩn Cấp.
Việc quan trọng là phải giữ cho Hộp lúc nào cũng có đầy đủ những vật dụng này. Tuy nhiên, nếu quý vị không có
đủ chỗ chứa trong Hộp – ghi vào một tờ giấy là những vật dụng cần thêm này để ở chỗ nào trong nhà để có thể lấy
chúng một cách nhanh chóng. Nếu quý vị có khách tới nhà ở tạm với quý vị, quý vị cần phải có đủ vật dụng cung cấp
cho cả họ nữa.

Thức ăn và nước

có trong Hộp		hay ở chỗ này

Đồ ăn để lâu được không hư hỏng đầy đủ cho ba ngày
(cộng thêm đồ mở hộp, dụng cụ nấu, bát đũa và các dụng cụ để ăn)
Nước tinh khiết trong thùng chứa bịt kín
(đề nghị 10 lít cho một người cho 3 ngày)

Có thêm tiền mặt nhỡ khi không dùng được máy lấy tiền của ngân hàng
Các vật dụng cho gia súc và chi tiết về gia súc, (như giấy để dùng cho
gia súc, dây dắt, thức ăn & nước, vòng cổ với thẻ tên, giường ngủ của
gia súc, đồ súc và lấy đi rác rưởi của gia súc, đồ để mang hay cột gia súc,
thuốc men)			

Trong các trường hợp khẩn cấp, có thể bị mất điện và không có nước.
Phải bảo đảm rằng quý vị có đầy đủ lượng dự trữ những vật dụng dưới đây để tiện dùng:
Lò nướng thịt với đầy đủ nhiên liệu

		

Pin có đầy đủ điện để dùng với điện thoại lưu động 		

Thuốc lọc nước

Pin dự phòng để dùng với đèn pin và máy thâu thanh		
Thùng giữ lạnh hay tủ lạnh chạy bằng khí đốt / pin 			

Thuốc men và các vật dụng vệ sinh
Cần có thêm thuốc uống
Có thêm giấy vệ sinh và các vật dụng vệ sinh khác,
kem chống nắng và thuốc đuổi côn trùng
Chi tiết về các toa thuốc

Hộp Khẩn Cấp

Kiếng dự phòng

Dụng cụ, thông tin và các vật dụng khác
Băng keo thứ có khổ rộng để dán lên các cửa kính
Mỏ-lét hoặc kiềm để khóa ống nước, khí đốt
Lều hay vải bố dày
Chăn len hay chăn ấm
Một điện thoại lưu động, có thêm pin và máy chạc điện

Quần áo và giày dép
Một bộ quần áo thay cho mỗi người, giữ trong túi plastic
Có thêm quần áo và khăn trải giường
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có trong Hộp		hay ở chỗ này
Tập tài liệu này chỉ gồm một số các dữ kiện được cung cấp với ngụ ý tốt. Bộ
Các Dịch Vụ Khẩn Cấp, Quản Trị Khẩn Cấp Queensland và Dịch Vụ Cứu Giúp
Khẩn Cấp Tiểu Bang hoàn toàn không chịu một trách nhiệm nào cho bất cứ
một ai về bất cứ một sự mất mát hay hư hại nào (kể cả những mất mát và hư
hại kế tiếp) mà có thể phải chịu đựng hay xảy tới, hay có thể xảy ra một cách
trực tiếp hay gián tiếp, đối với những hành động của một người nào đó dựa
theo những chi tiết ghi trong tập tài liệu này.

Muốn biết thêm chi tiết về việc sửa soạn để đối phó với
những trường hợp khẩn cấp hãy vào trang mạng
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