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ກຽມຊຸມຊົນຂອງທ່ານໃຫ້ພ້ອມ
ສົນໃຈໃສ່ໃນການເບ່ິງວ່າຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ໂຮງຮຽນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ 
ຊຸມຊົນມີການກຽມພ້ອມແລ້ວບ່ໍ? ສະມາຄົມກາແດງອາເມຣິກາຢູ່ໃນເຂດອ່າວ 
ແມ່ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃນທຸກໆມ້ື ໂດຍທ່ີມີຫຼາຍໆລາຍການ ແລະຫັຼກສູດທ່ີຊ່ວຍ 
ໃຫ້ທຸກຄົນກຽມພ້ອມກ່ອນຈະເກີດໄພພິບັດ.  

•   ຫັຼກສູດກຽມພ້ອມກັບສະພາກາແດງທາງອອນໄລນ໌: ຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມ 
ກ່ຽວກັບວິທີກຽມຄອບຄົວຂອງທ່ານໃຫ້ພ້ອມຈາກຄວາມສະບາຍຂອງ 
ບ້ານທ່ານ. ເຂ້ົາຮຽນຫັຼກສູດອອນໄລນ໌ໄດ້ທ່ີ  
www.redcrossbayarea.org.

•   ການຝຶກຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີການກຽມພ້ອມກັບສະພາກາແດງ: ນໍາເອົາ 
ການຝຶກອົບຮົມໂດຍບ່ໍໄດ້ເສຍຄ່າມາໃຫ້ກັບບ່ອນເຮັດວຽກ 
ຫືຼອົງການໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ການຝຶກມີເປັນພາສາອັງກິດ, 
ສະເປນ, ແຄນໂຕນີສ, ຈີນ, ຕາກາລອັກ, ເກົາຫີຼ, ຍີປຸ່ນ ແລະ 
ຫວຽດນາມ. ພ້ອມທັງຍັງມີໂຄງການຝຶກໃຫ້ເປັນຄູຝຶກ ແລະຫັຼກ 
ສູດການກຽມຄວາມພ້ອມຕ່ໍໄພພິບັດດ້ວຍຕົນເອງ.

•   ການຊ່ວຍເຫືຼອເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະຫັຼກສູດ CPR: ເຂ້ົາຮຽນໃນຫ້ອງ 
ຮຽນຊຸມຊົນ ຫືຼໃຫ້ທາງສະພາກາແດງຈັດຝຶກເລ່ືອງການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຊີວິດເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ CPR ໄດ້ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. 
ລົງສະໝັກຮຽນອອນໄລນ໌ໄດ້ທ່ີ  
www.redcrossbayarea.org. 

ມີສ່ວນກ່ຽວພັນຫຼາຍຂຶ້ນ
ສະພາກາແດງອາໃສການສະໜັບສະໜູນຂອງຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນພື້ນທີ ່
ອ່າວເພື່ອເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດຂອງຕົນເອງ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍ 
ໄດ້ໂດຍການເປັນອາສາສະໝັກ ຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານ ດ້ວຍການໃຫ້ເລືອດ 
ຫຼືໃຫ້ການບໍລິຈາກກັບສະພາກາແດງ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,  
ກະລຸນາເຂົ້າໄປເບິ່ງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ທາງອອນໄລນ໌ໃນ  
www.redcrossbayarea.org ຫຼືໂທຫາ 1-888-4-HELP-BAY.
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ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ?່
ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດກັບບ້ານໄດ້ຫັຼງຈາກເຫດການ 
ໄຟໄໝ້ ຫືຼນ້ໍາຖ້ວມ? ທ່ານຈະເຮັດການຕິດຕ່ໍກັບຄອບຄົວຫືຼໝູ່ເພ່ືອນຂອງ 
ທ່ານແນວໃດ ຖ້າທ່ານຖືກພັດພາກໄປຫັຼງຈາກໄພພິບັດມະຫຶມາ? ທ່ານມີ
ສ່ິງຂອງຕ່າງໆທ່ີເໝາະສົມຢູ່ໃນຊຸດອຸປະກອນໄພພິບັດຂອງທ່ານບ່ໍ? ທ່ານ
ຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີຈະເຮັດເພ່ືອປົກປ້ອງຕົນເອງຢູ່ໃນເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວບໍ?

ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອ່າວມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຕົນເອງ 
ມີຄວາມກຽມພ້ອມຕໍ່ກັບໄພພິບັດທີ່ໃຫຍ່ ແລະນ້ອຍ. ມີພຽງແຕ່ວິທ ີ
ທາງທີ່ດຽວນີ້ພວກເຮົາທຸກຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຈະສາມາດຮັບປະກັນຄວາມ 
ປອດໄພໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນບ້ານຂອງພວກ 
ເຮົາໄດ້. 

ລົງມືກຽມພ້ອມແຕ່ດຽວນີ້. 

ວາງແຜນການ 
ການວາງແຜນການລ່ວງໜ້າແມ່ນເປັນຂ້ັນຕອນທໍາອິດເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ມີການກຽມພ້ອມຕໍ່ກັບໄພພິບັດ. 

• ສ້າງແຜນການສ່ືສານ: ມັນມັກຈະເປັນເລ່ືອງງ່າຍກວ່າທ່ີຈະຕ້ອງໂທ 
ທາງໄກຫັຼງຈາກໄພພິບັດ, ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງຊອກຫາການຕິດຕ່ໍທ່ີຢູ່ນອກເຂດ 
ເຊ່ິງເປັນຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການເປັນບຸກຄົນເຊ່ືອມຕ່ໍໃຈກາງ. ໃຫ້ທຸກໆຄົນ 
ລາຍງານສະຖານະພາບຂອງຕົນເອງໃຫ້ກັບຜູ້ຕິດຕ່ໍນ້ີ ເຊ່ິງຈະເປັນ 
ຜູ້ສ່ົງຂ້ໍມູນໄປໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໆ. ຈ່ົງໃຫ້ຜູ້ຕິດຕ່ໍຢູ່ນອກເຂດຂອງທ່ານຮູ້ຈັກ 
ກັບແຜນການສ່ືສານຂອງທ່ານ. ສໍາລັບເຫດການຂະໜາດນ້ອຍເຊ່ັນ: 
ໄຟໄໝ້ບ້ານ ຈ່ົງຕິດຕ່ໍກັບໜ່ວຍງານສຸກເສີນທ່ີຢູ່ໃກ້.

•	  ຕັດສິນໃຈຫາບ່ອນທ່ີຈະໄປພົບກັນຫັຼງຈາກໄພພິບັດ: ເລືອກເອົາ 
ສະຖານທ່ີໃກ້ບ້ານ ໃນກໍລະນີທ່ີມີເຫດການສຸກເສີນກະທັນຫັນເຊ່ັນ: 
ໄຟໄໝ້ບ້ານ. ເລືອກເອົາສະຖານທ່ີບ່ອນທີສອງຢູ່ນອກບ້ານຂອງຕົນ 
ເອງ ໃນກໍລະນີທີທ່ານບ່ໍສາມາດກັບບ້ານໄດ້. ພ້ອມນ້ັນຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ຈັກ 
ບ່ອນທ່ີຈະຍົກຍ້າຍອອກໄປຢູ່, ໂຮງຮຽນ ຫືຼບ່ອນໃຫ້ການດູແລ 
ກາງເວັນ. 

•	 ກໍານົດເສ້ັນທາງການຫົຼບໜີ: ຊອກຫາສອງເສ້ັນທາງອອກໃນແຕ່ລະ 
ຫ້ອງຢູ່ໃນບ້ານຂອງທ່ານ ແລະຮູ້ຈັກກັບເສ້ັນທາງການຍ້າຍອອກໄປ 
ນອກເຂດຂອງທ່ານ.

•	ວາງແຜນການສໍາລັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ: ກະກຽມບັນຊີສະມາຊິກ 
ຄອບຄົວ, ໝູ່ເພ່ືອນ, ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກໄປ,  
ສັດຕະວະແພດ, ໂຮງແຮມທ່ີຮັບສັດລ້ຽງ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງ 
ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໃນເມ່ືອມີເຫດການສຸກເສີນ.

•	 ເຮັດແຜນການສ່ວນຕົວ: ຖ້າທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈ 
ວ່າໄດ້ຈັດແຈງໃຫ້ມີເຄືອຂ່າຍເພ່ືອນບ້ານ, ໝູ່ເພ່ືອນ ຫືຼຍາດພ່ີນ້ອງ  
ເພ່ືອກວດເຊັກເບ່ິງທ່ານໃນເມ່ືອມີເຫດການສຸກເສີນ.

•	 ທົບທວນ ແລະຝຶກຊ້ອມແຜນການຂອງທ່ານ

ໃຫ້ມີຊຸດເຄື່ອງມື 
ຈັດຫາໃຫ້ມີເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຈໍາເປັນຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍກັບທຸກຄົນໃນ 
ເຮືອນຂອງທ່ານຢ່າງໜ້ອຍສາມວັນ. ລວມເຖິງສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ 
ສໍາລັບສັດລ້ຽງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ພິການ. ກຽມຊຸດເຄື່ອງມືໄວ້ໃນ 
ບ້ານ, ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະໃນລົດຂອງທ່ານ.  

•	ອາຫານທ່ີບ່ໍເນ່ົາເປ່ືອຍງ່າຍ: ສ່ິງຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຫ່ໍໄວ້ເຊ່ັນ: ກ້ອນຂະໜົມ 
ໃຫ້ພະລັງງານ, ນ້ໍາຊຸບໃນກະປ໋ອງ ຫືຼເນີຍໝາກຖ່ົວດິນ. 

•	 ນ້ໍາໜ່ຶງແກນລອນຕ່ໍຄົນຕ່ໍມ້ື

•	 ຊຸດເຄ່ືອງຊ່ວຍເຫືຼອເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະຢາປ່ິນປົວຕ່າງໆ 

•	 ໄຟສາຍ, ວິທະຍຸສ່ືສານໃຊ້ຖ່ານ ຫືຼແບບໃຊ້ລານ, ເຄ່ືອງມືທ່ີຈໍາເປັນ 
ແລະແຜນທ່ີຄື: ລວມເອົາທັງຖ່ານໄຟສາຍ, ກະແຈເພ່ືອໃຊ້ອັດຖັງແກ໊ສ
ໃນກໍລະນີມີການຮ່ົວໄຫຼ, ເຄ່ືອງໄຂກະປ໋ອງ, ເຫັຼກໄຂຄວາງ, ຄ້ອນຕີ, 
ຄີມເຄ້ົາ, ມີດ, ສະກອັດຕິດທ່ໍ ແລະຖົງຂ້ີເຫຍ້ືອ.

•	 ເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະເກີບທ່ີທົນທານ 

•	 ເຄ່ືອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະເຄ່ືອງອະນາໄມ: ຫຸ້ມຫ່ໍເອກະສານທ່ີສໍາຄັນ, 
ເຄ່ືອງທໍາຄວາມສະອາດ ແລະເຄ່ືອງໃຫ້ຄວາມສະບາຍເຊ່ັນ: ປ້ຶມ 
ແລະເຄ່ືອງຫ້ິຼນ. 

•	 ເງິນສົດໃນໃບເງິນທ່ີມີຄ່າໜ້ອຍ 

•	 ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍສຸກເສີນ

ພ້ອມຮັບແຈ້ງ 
ຮຽນຮູ້ວິທີການປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະເຂົ້າຝຶກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນກ່ອນ, 
ໃນເວລາ ແລະຫຼັງໄພພິບັດ.

•	 ຮຽນຮູ້ວິທີການປົກປ້ອງຕົນເອງ: 
 ແຜ່ນດິນໄຫວ – ຖ້າຢູ່ໃນເຮືອນ, ໝອບລົງ, ເຂ້ົາໄປຊ່ອນຢູ່ໃຕ້ຊ້ິນ 
ສ່ວນຂອງເຟີນິເຈີທ່ີແໜ້ນໜາ ຫືຼແປະຢູ່ກັບຝາກໍາແພງດ້ານໃນ ແລະ 
ປ້ອງກັນຫົວຂອງຕົນເອງ ແລະລໍຖ້າຢູ່ຈົນກວ່າການສ່ັນສະເທືອນຈະ 
ຢຸດເຊົາ. ຖ້າຢູ່ຂ້າງນອກເຮືອນ, ໃຫ້ໜີອອກໄປໄກຈາກອາຄານ ແລະ 
ຕ້ົນໄມ້, ໝອບລົງ, ລ້ີຊ່ອນ ແລະລໍຖ້າຢູ່ນ້ັນ.

 ໄຟໄໝ້ – ໜີອອກໄປ. ກວດເບ່ິງຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕູກ່ອນທ່ີຈະເປີດ. 
ການໜີຜ່ານຄວັນ, ໃຫ້ໝອບລົງກັບພ້ືນ ແລະຄານອອກໄປ. ຖ້າທ່ານຕົກ 
ຢູ່ໃນບ່ອນອອກບ່ໍໄດ້, ໃຫ້ສັນຍາການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກປ່ອງຢ້ຽມ. ເມ່ືອທ່ານ 
ຢູ່ນອກອາຄານ, ຈ່ົງພັກຢູ່ຂ້າງນອກ.

 ນ້ໍາຖ້ວມ – ຍົກຍ້າຍອອກໄປໂດຍທັນທີ. ຍ້າຍອອກໄປຢູ່ບ່ອນສູງໄກ 
ຈາກແມ່ນ້ໍາ, ຫ້ວຍນ້ໍາ, ຮ່ວມຫ້ວຍ ແລະຄອງລະບາຍ. ຢ່າຂັບລົດ 
ໄປບໍລິເວນຂອບຖະໜົນ. ຖ້າລົດຂອງທ່ານຕາຍຢູ່ໃນນ້ໍາ, ຈ່ົງປະມັນ 
ແລະໂດດອອກໄປຢູ່ບ່ອນສູງ. 

 ການຮ່ົວໄຫຼຂອງສານເຄມີ ແລະອັນຕະລາຍມາທາງອາກາດ – ລ້ີຊ່ອນ 
ຢູ່ໃນບ່ອນ. ປິດ ແລະລອັກປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ແລະປ່ອງລົມລະບາຍ 
ຄວາມຮ້ອນ ແລະຄວາມເຢັນ. ເອົາຜ້າປຽກ ຫືຼສະກອັດຕິດທ່ໍປິດທຸກບ່ອນ
ທ່ີອາກາດອາດຈະຜ່ານເຂ້ົາ. ຢູ່ກັບລະດັບພ້ືນ ຫືຼເໜືອກວ່າ.

•	 ໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫືຼອເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະຝຶກດ້ານ CPR: ສະໝັກເຂ້ົາຮຽນໄດ້ທ່ີ 
www.redcrossbayarea.org.

•	 ຮັບຂ່າວຄາວທ່ີຖືກຕ້ອງ: ໝູນໄປຟັງຄ້ືນ 740 ລະບົບ AM, 810 ລະບົບ 
AM ແລະ 88.5 ລະບົບ FM ທ່ີຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີອ່າວ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ
ຈາກທາງການປະຈໍາທ້ອງຖ່ິນ. 


