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Quý vị đã chuẩn bị cho việc sống còn trong 
một trận động đất lớn, cơn sóng thần, cuộc 
hỏa hoạn, cơn lũ lụt, hoạt động khủng bố 
hoặc các thảm họa khác chưa?

Tập sách Chương trình ứng phó để sống 
còn trong trường hợp khẩn cấp (Emergency 
Survival Program - ESP) này cung cấp cho 
quý vị những danh sách dễ thực hiện để giúp 
quý vị chuẩn bị sẵn sàng. Thực hiện những 
hướng dẫn đơn giản này, quý vị có thể giúp 
cho gia đình, khu phố, cơ sở kinh doanh hoặc 
trường học chuẩn bị và có khả năng tự túc 
hơn sau cơn tai họa sắp tới.

Thông tin về những sinh hoạt hàng tháng 
được đề nghị được cung cấp miễn phí trong 
những Trang thông tin Tiêu điểm ESP trên 
trang mạng www.espfocus.org. Ngoài ra còn 
có nhiều ấn phẩm đặc biệt khác.

Đừng chờ đến cơn động đất hoặc tai họa sắp 
đến mới biết là quý vị chưa chuẩn bị! Hãy gia 
nhập chương trình ESP và chuẩn bị sẵn sàng 
để đối phó với trường hợp khẩn cấp.

ESP là một chiến dịch truyền bá thông tin 
được thực hiện để giúp cho các gia đình, khu 
phố, cơ sở thương mại và trường học chuẩn 
bị ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Chương trình ESP do Quận Los Angeles thành 
lập vào năm 1989 và được phối hợp bởi mười 
lăm quận (Contra Costa, Imperial, Inyo, 
Kern, Los Angeles, Marin, Mono, Orange, 
Riverside, San Bernardino, San Diego, San 
Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Cruz, và 
Ventura); cùng với sự cộng tác của Office of 
Emergency Services (Phòng Quản lý Dịch 
vụ Khẩn cấp) thuộc Văn phòng Thống đốc; 
Công ty Southern California Edison;Trung 
tâm Southern California Earthquake Center 
(Trung tâm Động đất Nam California);  
và American Red Cross (Hội Hồng Thập Tự 
Hoa Kỳ).

Hãy gọi cho Phòng Quản lý Dịch vụ Khẩn cấp 
của quận địa phương để biết làm thế nào 
quý vị gia nhập chiến dịch phổ biến thông 
tinh công cộng này hoặc vào trang mạng  
www.espfocus.org.

Sẵn sàng ứng phó với mọi 
nguy hiểm với ESP!

Chuẩn bị sẵn sàng là điều kiện 
tiên quyết!

Tài liệu này được thực hiện với ngân khoản tài trợ của Hội đồng Grants Programs Directorate (Hội 
đồng Quản trị các Chương trình Tài trợ) thuộc FEMA của Bộ An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ý kiến hoặc 
quan điểm trình bày trong tài liệu này là của tác giả, và không nhất thiết bày tỏ vị trí quan điểm 
chính thức hoặc chính sách của Hội đồng Grants Programs Directorate (Hội đồng Quản trị các 

Chương trình Tài trợ) thuộc FEMA của Bộ An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. (Ngân khoản tài trợ UASI 2007)
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1.  Tìm hiểu các mối đe dọa trong khu vực
2.  Xác định những nơi tụ tập gặp nhau
 • Ở ngoài ngôi nhà
 • Ở ngoài khu phố
3.  Chọn người để liên lạc bên ngoài tiểu 

bang của quý vị
4.  Biết những ngã đường di tản
 • Những lối rẽ và các con đường khác 

nhau để rời khỏi nhà
5.  Biết vị trí các van khóa các tiện ích sinh 

hoạt
 • Nước
 • Gas (khí đốt)
 • Điện
6.  Biết quy định của nhà trường, nhà giữ 

trẻ và trung tâm chăm sóc người lớn
 • Nơi tạm trú/vật liệu trong trường hợp 

khẩn cấp
 • Phương tiện di chuyển
7.  Xác định những chỗ an toàn trong mỗi 

phòng để trú ẩn, nếu cần
 • Dưới bàn hay bàn giấy chắc chắn
 • Dựa sát vào vách trong của ngôi nhà
8.  Thuốc dự phòng
9.  Lập kế hoạch chuẩn bị riêng cho:
 • Trẻ em
 • Người lớn tuổi
 • Thú nuôi
 • Người tàn tật
 • Người không biết nói tiếng Anh
10.  Hàng năm lập những thực tập đối phó 

với tai họa

Bộ vật liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp

1.  Nước (đủ dùng cho ba tuần—nhớ phần 
nước cho thú nuôi) 

2.  Thực phẩm (thức ăn để lâu được, đủ 
dùng cho ba tuần và dụng cụ khui 
hộp—nhớ trữ thức ăn cho thú nuôi)

3.  Bộ dụng cụ sơ cứu và cẩm nang
4.  Đèn pin (và pin dự trữ)
5.  Máy thu thanh (và pin dự trữ)
6.  Thuốc (không cần toa, có toa, và danh 

sách thuốc)
7.  Tiền mặt và giấy tờ quan trọng (tiền lẻ 

với bạc cắc, giấy chủ quyền nhà, giấy tờ 
bảo hiểm, thẻ y tế, v.v.)

8.  Quần áo và giày dày chặt
9.  Dụng cụ (mỏ-lết, bình chữa lửa, găng 

tay dày, tu-huýt)
10.  Vật liệu vệ sinh và vệ sinh cá nhân

1. Bộ vật liệu dùng trong trường hợp 
khẩn cấp

2. Danh sách người ngoài tiểu bang để liên 
lạc 

3. Tiền mặt và thẻ tín dụng
4. Giấy tờ quan trọng
  Thẻ An sinh Xã hội
  Bằng lái
  Giấy thông hành
  Thẻ y tế và hồ sơ sức khỏe
  Thông tin bảo hiểm
5. Quần áo để thay đổi
  Cho mỗi người trong gia đình
6. Vật dụng vệ sinh cá nhân
  Bàn chải răng và kem đánh răng
  Dầu gội đầu và xà bông
  Kem thoa
  Dầu khử mùi cơ thể
  Khăn giấy lau mặt và giấy vệ sinh
7. Hình ảnh của gia đình
8. Vật dụng cho trẻ em nhỏ
  Tã lót
  Sữa cho em bé
  Thực phẩm
  Quần áo để thay đổi
9. Các vật dụng cần thiết đặc biệt
  Xe lăn, gậy chống & gậy bốn chân
  Thuốc
  Máy trợ thính (và pin dự trữ)
10. Các vật dụng để chăm sóc thú nuôi
  Giấy nhận dạng & giấy chích ngừa
  Lồng hoặc sọt vận chuyển thú nuôi
  Đai bịt mõm và dây cột
  Nước và thực phẩm

Danh sách kiểm tra của  
kế hoạch ứng phó trong  

trường hợp khẩn cấp
10 VIệC LàM THIếT yếu

Danh sách kiểm tra vật liệu 
cho trường hợp khẩn cấp

10 VậT LIệu THIếT yếu 

Danh sách kiểm tra khi di tản
10 KHOảN THIếT yếu 

Xem www.espfocus.org để
biết thông tin chi tiết


