
MỌI NGƯỜI NÊN CÓ MỘT KẾ HOẠCH
Như là một bệnh nhân được chăm sóc tại nhà với thiết bị dùng bằng điện tích - 
hoặc một thành viên gia đình cung cấp chăm sóc - lập ra kế hoạch là điều quan 
trọng bởi vì trong suốt thời gian mất điện quý vị không có tiếp cận các nguồn 
tài nguyên được sử dụng hằng ngày.

CHUẨN BỊ TRƯỚC THỜI GIAN
 Trong thời gian bị bão và mất điện, hãy nhận biết các báo động, cảnh báo và cập 

nhật thông tin từ các dịch vụ khẩn cấp địa phương. Thêm vào đó:

■ Lưu trữ các số điện thoại không khẩn cấp của cảnh sát và phòng cứu hỏa  của quận
quý vị và các số điện thoại của bất cứ các tổ chức và dịch vụ khác mà quý vị sử dụng hoặc sẽ cần đến.

■ Lắp ráp một bộ phận dụng cụ chuẩn bị khẩn cấp cho nhà và xe của quý vị. Quý vị có thể sử dụng theo những 
khuyến nghị của thiết bị được cung cấp trên các trang tiếp theo của bản kế hoạch này để hướng dẫn quý vị. 

■ Trong trường hợp bị cúp điện, đừng cho rằng các thiết bị của quý vị sẽ hoạt động đúng - xem lại danh sách 
kiểm tra dưới đây để đảm bảo quý vị biết làm thế nào để thiết bị của quý vị sẽ hoạt động  được trong thời 
gian mất điện. 

HÃY CÓ SẲN CÁC THÔNG TIN Y TẾ VÀ THIẾT BỊ QUAN TRỌNG

Có sẵn những tên và số điện thoại này (quý vị có thể giữ chúng ở đây):
■  Công ty thiết bị y tế của quý vị __________________________________________________________

■  Nhà sản xuất thiết bị của quý vị _________________________________________________________

■  Cơ quan y tế tại nhà (nếu có) ___________________________________________________________

■  Bác sĩ của quý vị _____________________________________________________________________

Nói chuyện với công ty thiết bị của quý vị để tìm hiểu điều gì sẽ xãy ra với thiết bị của quý 
vị trong thời gian cúp điện:

■ Một sự đột biến điện có thể làm thiết bị của tôi ngừng hoạt động không? Nếu có, loại bình điện bảo vệ 
nào tôi sẽ cần?

■ Thiết bị của tôi có một hệ thống dự phòng không? Nếu có, nó sẽ hoạt động được bao lâu và 
nó được đặt ở đâu?

■ Thiết bị của tôi có thể hoạt động trên nguồn điện khác không? Nếu được, loại nào?
■ Thiết bị của tôi sẽ hoạt động trong bao lâu nếu nó không có điện? 

■ Thiết bị của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi nhiệt độ thay đổi?

■ Làm thế nào để tôi chuyển thiết bị của tôi từ điện sang pin? ?

Một bản hướng dẫn cho các bệnh nhân được chăm sóc tại nhà sử dụng các thiết bị phụ thuộc vào điện tích

Gọi cho ai để 
được giúp đỡ

Hãy để số điện thọai của cơ 
quan chăm sóc tại nhà gần 

điện thoại trong trường hợp 
quý vị cần giúp đỡ. Và nếu 
quý vị đang có một trường 

hợp khẩn cấp thật sự, hãy gọi 
9-1-1

Bản Hướng dẫn 
Chuẩn Bị trong 

Trường hợp Khẩn 
cấp của tôi



Bộ Dụng cụ Cung cấp Khẩn  cấp
Hãy giữ các vật phẩm có sẵn trong Bộ Dụng cụ Cung 
cấp Khẩn cấp: 

Thông tin Thêm Về các Thiết bị và Mất Điện
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) và Cơ Quan Quản lý Khẩn cấp tiểu bang 
Maryland có một số tài nguyên hữu ích có sẵn để hỗ trợ quý vị trong sự chuẩn bị cho việc mất 
điện. Quý vị có truy cập vào các trang mạng hữu ích để biết thêm thông tin: 
http://www.fda.gov/MedicalDevices
http://mema.maryland.gov/Pages/PowerOutages.aspx
http://www.ready.gov/individuals-access-functional-needs
http://www.ready.gov/blackouts

Được cung cấp trong quan hệ đối tác của Sở Y tế và Văn 
phòng Vệ sinh Tâm thần về việc Chuẩn bị và Đáp ứng và Hiệp 
hội Chăm sóc tại nhà Thủ đô Quốc gia – tiểu bang Maryland

VIẾT TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG TY CHĂM 
SÓC TẠI NHÀ CỦA QUÝ VỊ TRONG KHUNG NÀY.

Nước – một gallon nước cho mỗi
người mỗi ngày trong ít nhất ba 
ngày

Radio sạc pin – và pin dự phòng

Bộ Dụng cụ Giúp đở Y tế Đầu 
tiên – Hãy chắc chắn kiểm tra các 
ngày hết hạn của nội dung và cập
nhật chúng thường xuyên.

Mặt nạ chống bụi – hoặc áo thun
co-ton, để giúp lọc không khí bị ô 
nhiễm

Đồ vặn ốc hoặc Kìm – để tắt tiện
ích khi cần thiết 

Đồ và Tã Em bé – nếu quý vị có
em bé

Thực phẩm – có ít nhất nguồn 
cung cấp trong ba ngày cho thực
phẩm lâu hỏng

Đèn pin – và pin dự phòng

Còi thổi – để báo hiệu cho sự 
giúp đở

Tấm Nhựa và Băng keo dán – để
trú ẩn tại chổ

Dụng cụ Mở Đồ hộp – để mở
thức ăn đóng hộp

Bản đồ địa phương – bao gồm 
một bản đồ khu vực của quí vị  và 
một bản đồ cho nơi quý vị có kế 
hoạch để đi nếu quý vị di tản

Để Biết Thêm Thông tin & Nguồn Tài nguyên
Để biết thêm thông tin và nguồn tài nguyên, quí vị có thể truy cập các web này:
http://preparedness.dhmh.maryland.gov                ________________  .._www.facebook.com/MarylandOPR
www.twitter.com/MarylandOPR_________________________ . www.mema.maryland.gov
www.mncha.org/emergency-preparedness




