
Những thứ quý vị nên có sẵn là:
■ ■ Rađiô AM/FM xài pin.

■ ■ Đèn pin không thấm nước.

■ ■ Pin dự phòng.

■ ■ Bộ vật dụng sơ cứu có tài liệu hướng dẫn.

■ ■ Nến/đèn cầy kèm hộp quẹt diêm không thấm nước.

■ ■ Chăn/mền len.

■ ■ Số điện thoại để liên lạc khẩn cấp.
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11Bộ Vật dụng dành cho Trường hợp Khẩn cấp

Chuẩn bị bộ vật dụng dành cho trường 
hợp khẩn cấp
Có sẵn bộ vật dụng dành cho trường hợp khẩn cấp là bước 
quan trọng để chuẩn bị và bảo vệ gia đình trong 
trường hợp khẩn cấp ví dụ như trận cháy rừng.

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập www.dfes.wa.gov.au hoặc gọi cho 
DFES Community Engagement qua số 9395 9816

Gợi ý hữu ích:
•  Điều quan trọng là người trong gia đình cùng nhau 

chuẩn bị bộ vật dụng dành cho trường hợp khẩn cấp 
cho cả gia đình.

•  Các thứ nhu yếu phẩm cần được kiểm tra thường 
xuyên và dự trữ để bảo đảm còn mới và an toàn 
để sử dụng.

•  Sao chụp hoặc rọi quét giấy tờ quan trọng vào đĩa 
CD hoặc thẻ nhớ để bỏ vào bộ vật dụng của quý vị 
(tức là hộ chiếu, di chúc, hôn thú và giấy khai sinh).

•  Hãy xem xét cách làm thế nào để quý vị có thể bảo 
vệ các đồ vật có giá trị tình cảm như sang lại video 
và sao lại hình chụp giá trị và cất giữ chúng trong 
một nơi khác như thế nào.

Trước khi rời khỏi nhà, 
quý vị nên bỏ thêm:
■■ Tiền mặt, thẻ ATM, thẻ tín dụng.

■■  Điện thoại di động và bộ sạc.

■■  Thẻ điện thoại trả trước và tiền cắc để gọi 
điện thoại.

■■  Thuốc men, vật dụng vệ sinh và đồ dùng vệ sinh 
cá nhân.

■■  Các yêu cầu đặc biệt đối với trẻ sơ sinh, người già, 
người bị thương và người khuyết tật.

■■  Dao bỏ túi/còi (tu-huýt)/hộp quẹt.

■■  Giấy tờ quan trọng, đồ quý báu và hình chụp 
(bỏ vào trong túi/bao không thấm nước).

■■  Quần áo để thay cho mọi người, áo ấm, áo khoác, 
nón/mũ, giày phủ trọn các ngón chân hay giày ống.

■■  Thức ăn (đóng hộp hoặc khô) đủ cho ít nhất 
ba ngày.

■■ Nước uống (ít nhất ba lít mỗi người cho ba ngày).

■■  Dụng cụ nấu ăn/dụng cụ ăn uống, 
bếp ga xách tay/BBQ/đồ đựng nước sôi).

■■ Mặt nạ lọc cho những người bị bệnh hô hấp.

Xin nhớ:
Chuẩn bị cho cả vật nuôi của quý vị. Hãy bảo đảm 
rằng thú cưng của quý vị có thẻ nhận dạng. Nếu rời 
nhà, quý vị nên đem theo dây xích, giỏ, thuốc men, 
thức ăn và món đồ chơi quen thuộc cho con vật của 
mình, nhờ vậy nó sẽ bớt bị căng thẳng.

Cất Bộ Vật dụng Sống 
còn trong Trường hợp Khẩn 
cấp (Emergency Survival Kit) 
trong hộp đựng rồi cất ở nơi 
dễ lấy và mọi người trong gia 

đình đều biết chỗ này.

Thông tin trong tài liệu này do Department of Fire and Emergency Services (DFES) tự 
nguyện phổ biến để phục vụ công chúng. Thông tin này đã được soạn với thiện tâm 
và thu thập từ nguồn thông tin đáng tin cậy và chính xác vào thời điểm phát hành. 
Thế nhưng, chúng tôi không thể bảo đảm độ tin cậy và độ chính xác của thông tin và 
DFES khẳng định không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc sai sót nào được 
thực hiện hoặc không được thực hiện dựa trên thông tin này và đối với bất kỳ hậu quả 
nào dù trực tiếp hay gián tiếp, bắt nguồn từ hành động hoặc sai sót như vậy. Mục đích 
dự tính của ấn phẩm này chỉ là thông tin hướng dẫn và người đọc nên tìm thêm thông tin 
hướng dẫn độc lập của riêng mình và tự tìm hiểu những gì cần thiết đối với mình.

Cháy rừng
Tờ Thông tin


