
 

Ready in 3 (3 BÜ§c S¤n Sàng) là m¶t chÜÖng trình Ùng phó khÄn cÃp dành cho ti‹u bang Missouri. Do Ban SÙc KhÕe và DÎch 
Vø Lão Niên tài tr® cho chÜÖng trình. Ready in 3 nh¢m møc Çích giúp Ç« nh»ng cÜ dân và c¶ng ÇÒng chuÄn bÎ Ç‹ Ùng phó 
trong các trÜ©ng h®p khÄn cÃp tØ các vø thiên tai cho Ç‰n các cu¶c khûng bÓ. MuÓn bi‰t thêm thông tin, xin vi‰ng mång lÜ§i 
theo ÇÎa chÌ: www.dhss.mo.gov. 

 NÊN LÀM Gµ SAU KHI X�Y RA TAI H†A KHÄN CÃP 
 

Gi» bình tïnh trong khi và sau khi xäy ra tai h†a khÄn cÃp là rÃt quan tr†ng. Sau khi tai h†a khÄn cÃp xäy ra, càng 
thu ÇÜ®c nhiŠu tin tÙc vŠ tình hình càng tÓt b¢ng cách xem TV, nghe radio, hay sº døng mång Internet Ç‹ bi‰t tin 
tÙc.  
 
Quy‰t ÇÎnh tÓt hÖn h‰t là nên ª trong nhà cûa mình hay Çi Ç‰n nÖi nào khác còn tùy thu¶c vào loåi tình trång 
khÄn cÃp. Các nhân viên chánh quyŠn có th‹ khuyên chúng ta cÀn phäi làm gì. Trong m¶t vài trÜ©ng h®p, nguÒn 
tin hån hËp có th‹ Çòi hÕi quš vÎ t¿ quy‰t ÇÎnh cách Ùng phó tÓt nhÃt cho gia Çình và bän thân mình.  
 
Trong Nh»ng Ngày Ti‰p Theo Sau Tai H†a KhÄn CÃp: 
Ti‰p tøc l¡ng nghe trên radio, ti vi, ho¥c các hŒ thÓng báo Ç¶ng khÄn cÃp Ç‹ bi‰t chÌ thÎ hÜ§ng dÅn. 
 
N‰u bÎ b¡t bu¶c phäi lÜu låi ª nhà trong vài ngày: 

• TrÜ§c tiên, æn th¿c phÄm trong tû lånh, æn nh»ng thÙ dÍ hÜ thÓi nhanh nhÃt trÜ§c. 
• Sau Çó, æn nh»ng thÙ trong tû Çông lånh. 
• Sau cùng m§i æn Ç‰n nh»ng th¿c phÄm khô ho¥c Çóng lon. 
• ˆn nh»ng thÙc æn trong b¶ ti‰p liŒu khÄn cÃp, nh»ng ti‰p liŒu này nên Çû dùng trong vòng ba ngày. 

Trong trÜ©ng h®p nguÒn ti‰p liŒu dùng cho tai h†a khÄn cÃp cån kiŒt: 
• Ti‰p tøc uÓng lÜ®ng nÜ§c mình cÀn. 
• CÓ g¡ng giäm thi‹u lÜ®ng nÜ§c mình cÀn uÓng b¢ng cách gi» bình tïnh và ª nh»ng nÖi mát mÈ. 

 
Trong trÜ©ng h®p nguÒn nÜ§c cån kiŒt và quš vÎ phäi Çi tìm nguÒn nÜ§c khác, nên thº:  

• ñ‰n nÖi phân phÓi nÜ§c vô chai tåi các cÖ quan tr® giúp thiên tai. 
• L¡ng nghe tin tÙc tØ các cÖ quan y t‰ công c¶ng ÇÎa phÜÖng Ç‹ bi‰t cách khº nÜ§c. 

 
Trong trÜ©ng h®p thÙc æn b¡t ÇÀu vÖi dÀn:  

• CÓ g¡ng æn m¶t khÄu phÀn vØa phäi m‡i ngày. 
ñiŠu quan tr†ng nhÃt cho quš vÎ là l¡ng nghe tin tÙc và gi» bình tïnh. Nhân viên thành phÓ, quÆn và ti‹u bang 
ban bÓ k‰ hoåch khÄn cÃp. Sau khi xäy ra tai h†a khÄn cÃp, ÇiŠu quan tr†ng là ti‰p tøc theo dõi các chÌ thÎ và 
thông báo cûa h†. H† së cung cÃp các thông tin m§i nhÃt. Nh© gi» bình tïnh, quš vÎ së giúp bäo Çäm cho gia Çình 
và bän thân mình ÇÜ®c an toàn. 
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