
 
 
 

Các vật dụng bổ sung cần được Cân nhắc Bổ sung Thêm vào Bộ Dụng 
cụ Khẩn cấp: 

 
    Thuốc theo toa và kính 

 
    Sữa công thức trẻ sơ sinh và bỉm 

 
    Thức ăn cho vật nuôi, nước và đồ dùng cho vật nuôi của quý vị 

 
    Các giấy tờ quan trọng của gia đình như bản sao hợp đồng bảo hiểm, hồ sơ nhận 

dạng và tài khoản ngân hàng trong hộp đựng không bị ngấm nước 
 

    Tiền mặt và tiền lẻ 
 

    Tài liệu tham khảo ứng phó tình trạng khẩn cấp chẳng hạn như sách sơ cứu hoặc 
thông tin từ trang web www.ready.gov 

 
    Túi ngủ hoặc chăn ấm cho mỗi người. Cân nhắc bổ sung thêm đồ chăn đệm nếu 

quý vị sống ở khí hậu thời tiết lạnh. 
 

    Thay quần áo hoàn toàn, bao gồm áo sơ mi dài tay, quần dài và giày chắc chắn. 
Cân nhắc bổ sung thêm quần áo nếu quý vị sống ở khí hậu thời tiết lạnh. 

 
    Bình chữa Cháy 

 
    Diêm chứa trong hộp chống nước 

 
    Đồ dùng vệ sinh phụ nữ, đồ vệ sinh cá nhân và dung dịch rửa tay 

 
    Bộ đồ nấu ăn, cốc giấy, đĩa và dụng cụ ăn uống dùng một lần, khăn giấy 

     Giấy và bút chì  

    Sách, trò chơi, câu đố hoặc các hoạt động khác dành cho trẻ em 

Sẵn sàng 
  Chuẩn bị. Kế hoạch Luôn Cập nhật Thông tin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh sách 
Bộ Dụng cụ Khẩn cấp 
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Các Vật dụng được Khuyến nghị nên được 
Đưa vào Bộ Dụng cụ Khẩn cấp Cơ bản: 

 
Nước và thực phẩm không dễ hỏng trong một vài ngày 

Pin điện thoại hoặc bộ sạc pin dự phòng 

Radio chạy bằng pin hoặc quay tay có thể nhận cảnh báo chuông bằng 
Radio Thời tiết của NOAA và thêm pin 

 
Đèn pin kèm pin dự phòng 

Bộ dụng cụ sơ cứu 

Còi để thổi cầu cứu 
 

Mặt nạ chống bụi để giúp lọc không khí bị ô nhiễm và tấm nhựa và băng 
keo để trú ẩn tại chỗ 

 
Khăn ẩm, túi rác và dây thắt nút bằng nhựa dành cho vệ sinh cá nhân 

Cờ lê hay kìm không phát tia lửa để tắt các tiện ích 

Dụng cụ mở đồ hộp (nếu bộ dụng cụ có thực phẩm đóng hộp) 

Bản đồ địa phương 

 
Chiến dịch Ready của FEMA 
phổ biến kiến thức và tạo điều kiện cho người 
Mỹ thực hiện một số bước đơn giản để chuẩn bị 
và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tiềm 
ẩn, bao gồm cả những trường hợp do hiểm họa 
tự nhiên và thảm họa do con người gây ra. 
Ready yêu cầu các cá nhân thực hiện ba điều 
quan trọng: chuẩn bị một bộ dụng cụ khẩn cấp, 
lên một kế hoạch khẩn cấp cho gia đình và được 
thông báo về các loại tình huống khẩn cấp khác 
nhau có thể xảy ra và cách ứng phó phù hợp. 
Mọi người nên chuẩn bị sẵn một số vật dụng cơ 
bản để có thể tồn tại trong một vài ngày nếu xảy 
ra tình huống khẩn cấp. Danh sách các vật dụng 
của bộ dụng cụ khẩn cấp này chỉ là điểm khởi 
đầu. Điều quan trọng là các cá nhân phải xem lại 
danh sách này và cân nhắc các nhu cầu riêng 
của gia đình họ, bao gồm cả vật nuôi, để đưa 
các vật dụng vào danh sách. Các cá nhân cũng 
nên cân nhắc việc có ít nhất hai bộ dụng cụ khẩn 
cấp, một bộ dụng cụ đầy đủ ở nhà và bộ dụng 
cụ di động nhỏ hơn ở nơi làm việc, để trong xe 
hoặc những nơi khác. 

 
 
 
 
 

 
 

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang 
Washington, DC 20472 
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