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จัดพิมพ์โดย
สำ�นักง�นก�รจัดก�รภ�วะฉุกเฉินแห่งลอสแองเจลิสเค�น์ตี้

www.espfocus.org

คุณพร้อมที่จะเอาชีวิตรอดจากเหตุแผ่นดิน
ไหวครั้งใหญ่	สึนามิ	ไฟไหม้	น้ำาท่วม	การ
ก่อการร้าย	หรือภัยพิบัติอื่นๆ	แล้วหรือยัง?

โบรชัวร์ Emergency Survival Program (ESP) 
ฉบับนี้ระบุรายการตรวจสอบที่ปฏิบัติตาม
ได้ง่าย	ช่วยให้คุณจัดเตรียมสิ่งต่างๆ	ที่
จำาเป็นได้อย่างครบถ้วน	ด้วยการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่เรียบง่าย	คุณก็จะสามารถ
ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติพี่น้อง	เพื่อน
บ้าน	องค์กรธุรกิจ	หรือสถานศึกษา	เพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นหลังจากที่
เกิดภัยพิบัติในครั้งต่อไป

มีข้อมูลฟรีเกี่ยวกับการดำาเนินการรายเดือน
ที่แนะนำาในเอกสาร ESP Focus Sheets รายปี
ที่ www.espfocus.org นอกจากนี้ยังมีสิ่งพิมพ์
พิเศษอื่นๆ	อีกด้วย

อย่ารอให้เกิดปัญหาในการเตรียมตัวสำาหรับ
ภัยพิบัติครั้งถัดไป!	เข้าร่วมกับ ESP และ
เตรียมพร้อมสำาหรับเหตุฉุกเฉิน

Emergency Survival Program (ESP) คือ
แคมเปญเพื่อสร้างการรับรู้ที่ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อยกระดับการเตรียมพร้อม
ของบ้าน	กลุ่มเพื่อนบ้าน	ธุรกิจและโรงเรียน

ESP ได้รับการพัฒนาโดยลอสแองเจลิสเคาน์
ต้ีในปี 1989 และมีการประสานงานร่วมกัน
ใน 15	เคาน์ต้ี (Contra Costa, Imperial, Inyo, 
Kern, Los Angeles, Marin, Mono, Orange, 
Riverside, San Bernardino, San Diego, San 
Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Cruz	และ	
Ventura) รวมถึงหน่วยบริการฉุกเฉินของผู้
ว่าการรัญ,	Southern California Edison,	ศูนย์
แผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนียตอนใต้	และสภา
กาชาดอเมริกา

โทรติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉินประจำาเคาน์	
ต้ีของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการเข้าร่วมแคมเปญการจัดหาข้อมูล
สาธารณะที่สำาคัญ	หรือเยี่ยมชม 
www.espfocus.org 

เตรียมพร้อมสำาหรับอันตรายทั้งหมด
ร่วมกับ	ESP!

เตรียมความพร้อม
คือกุญแจสำาคัญ!

เอกส�รน้ีได้รับก�รจัดเตรียมภ�ยใต้คว�มช่วยเหลือจ�กคณะกรรมก�รโครงก�รช่วยเหลือ
ของ FEMA ในสังกัดกระทรวงคว�มม่ันคงแห่งม�ตุภูมิของสหรัฐฯ มุมมองหรือคว�มคิด
เห็นท่ีแสดงในเอกส�รน้ีเป็นมุมมองหรือคว�มคิดเห็นของผู้เขียน และไม่ได้แสดงจุดยืน

หรือนโยบ�ยอย่�งเป็นท�งก�รของคณะกรรมก�รโครงก�รช่วยเหลือของ FEMA ในสังกัด
กระทรวงคว�มม่ันคงแห่งม�ตุภูมิของสหรัฐฯ แต่อย่�งใด (UASI 2007 grant)
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1.  เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในพื้นที่
ของคุณ

2.  ระบุสถานที่พบปะของคุณ
 • นอกบ้าน
 • นอกเขตพื้นที่พักอาศัย
3.  เลือกบุคคลติดต่อที่อยู่ในรัฐอื่น
4.  ศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการอพยพ
 • ทางออกและทางอื่นๆ	ในการออก

จากบ้าน
5.  รู้ตำาแหน่งที่ปิดจ่ายสาธารณูปโภค
 • น้ำา
 • แก๊ส
 • ไฟฟ้า
6.  รู้นโยบายฉุกเฉินของสถานศึกษา

และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • ที่หลบภัย/เสบียง
 • การคมนาคมขนส่ง
7.  ระบุจุดที่ปลอดภัยในแต่ละห้อง

สำาหรับการหลบภัยในกรณีที่จำาเป็น
 • ใต้โต๊ะที่แข็งแรง
 • ชิดผนังในบ้าน
8.  ยาพิเศษ
9.  จัดเตรียมข้าวของพิเศษสำาหรับ:
 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • สัตว์เลี้ยง
 • ผู้พิการ
 • ผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ
10.  จัดตารางเวลาการฝึกซ้อมประจำาปี

สำาหรับการรับมือกับภัยพิบัติ

ชุดเสบียงฉุกเฉิน

1.  น้ำา	(สำาหรับ 3 สัปดาห์—อย่าลืมสัตว์
เลี้ยง)	

2.  อาหาร	(อาหารที่เน่าเสียยากสำาหรับ	
3 สัปดาห์	และที่เปิดกระป๋อง—	อย่า
ลืมสัตว์เลี้ยง)

3.  อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและคู่มือ
4.  ไฟฉาย	(และถ่านไฟฉายสำารอง)
5.  วิทยุ	(และถ่านไฟฉายสำารอง)
6.  ยา	(ยาสามัญประจำาบ้าน	ยาตาม

ใบสั่งแพทย์	และใบสั่งแพทย์)
7.  เงินสดและเอกสารสำาคัญ	(แบงค์

ย่อยและเศษสตางค์	โฉนด	กรมธรรม์
ประกันภัย	บัตรผู้ป่วย	ฯลฯ)

8.  เสื้อผ้าและรองเท้าที่ทนทาน
9.  เครื่องมือ	(ประแจแบบปรับขนาดได้	

ถังดับเพลิง	ถุงมือที่ทนทาน	นกหวีด)
10.  เครื่องใช้เกี่ยวกับสุขอนามัยและ

ความสะอาด

1. เสบียงสำาหรับภาวะฉุกเฉิน
2. รายชื่อติดต่อนอกรัฐ
3. เงินสดและบัตรเครดิต
4. เอกสารสำาคัญ
  บัตรประกันสังคม
  ใบขับขี่
  หนังสือเดินทาง
  บัตรผู้ป่วยและเวชระเบียน
  ข้อมูลประกัน
5. เสื้อผ้า
  สำาหรับสมาชิกครอบครัวแต่ละคน
6. สิ่งของสำาหรับอนามัยส่วนบุคคล
  แปรงสีฟันและยาสีฟัน
  แชมพูและสบู่
  โลชั่น
  ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
  กระดาษทิชชู
7. ภาพถ่ายครอบครัว
8. ของใช้สำาหรับทารก
  ผ้าอ้อม
  นมผง
  อาหาร
  เสื้อผ้า
9. สิ่งของพิเศษ
  รถเข็น	ไม้เท้า	และอุปกรณ์ช่วยเดิน
  ยา
  เครื่องช่วยฟัง	(และแบตเตอรี่สำารอง)
10. สิ่งของสำาหรับสัตว์เลี้ยง
  บัตรประจำาตัวและบันทึกการฉีดวัคซีน
  กระเป๋าหรือกรง
  ที่ครอบปากและสายจูง
  อาหารและน้ำา

แผนฉุกเฉิน
รายการตรวจสอบ
10 มาตรการที่จำาเป็น

เสบียงที่จำาเป็นในกรณีฉุกเฉิน
รายการตรวจสอบ

10 รายการเสบียงที่จำาเป็น	

การอพยพ
รายการตรวจสอบ

10 รายการที่จำาเป็น	

ดู www.espfocus.org สำ�หรับ
ร�ยละเอียดเพิ่มเติม


