ГОТОВНІСТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ

ЛИХИ МОЖУТЬ ВИПАДКУВАТИСЯ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
На місцевому рівні можливі міські та лісові пожежі, снігові та/або крижані бурі, вулканічний попіл та
урагани. Чотири з п'яти стихійних лих торкаються повсякденних потреб. Газ, їжа, вода та електрика — ось
лише кілька прикладів.
Їжа та інші предмети швидко зникають із магазинів, а використання кредитних карток припиняється
через відсутність електрики.
Інші техногенні катастрофи, такі як тероризм, кібератаки чи залізничні катастрофи, також можуть
вплинути на наш регіон та повинні враховуватися під час планування.
Під час стихійного лиха служби екстреного реагування будуть перевантажені та не зможуть зв'язатися з
вами протягом тривалого часу. Ви повинні дзвонити 9-1-1 тільки в екстрених випадках, що загрожують
життю, і бути готовими до самозабезпечення протягом тривалого часу.
Що ви можете зробити, щоб підготуватись? Настав час: скласти план, зібрати комплект, бути в курсі
подій та брати активну участь.

СКЛАДІТЬ ПЛАН.
Катастрофи трапляються швидко і часто без попередження. Якщо вам потрібно буде швидко
покинути або евакуюватися зі свого будинку, чи будете ви готові?
Що мені треба взяти? Коли я мушу йти? Куди мені йти? Ваш план повинен включати важливу
інформацію, яка вам знадобиться у разі стихійного лиха, наприклад номери телефонів, місця
сімейних зустрічей, що робити з вашими домашніми тваринами і як залишатися в курсі того, що
трапляється протягом усієї події.

ЩО ПЛАНУВАТИ.

Як ми будемо отримувати оповіщення, попередження та останню інформацію?
Слідкуйте за місцевими ЗМІ, соціальними мережами та www.scem.org. Alert Spokane, система
масового оповіщення, може попередити вас про надзвичайну ситуацію чи стихійне лихо.
Зареєструйте кілька адрес, номерів телефонів та адрес електронної пошти на AlertSpokane.org.
Де ми безпечно зустрінемося?
Розгляньте різні варіанти для різних стихійних лих усередині та за межами вашого найближчого
району.
Як ми туди дістанемося?
Ознайомтеся з різними маршрутами та способами транспортування та дотримуйтесь
рекомендованих шляхів евакуації. Уникайте таких небезпек, як стояча вода, розмиті дороги та
обірвані лінії електропередач.
Як ми дізнаємося, коли йти?
Дотримуйтесь місцевих правил евакуації і йдіть досить рано, щоб не опинитися в
пастці.
Як щодо мого будинку та домашніх тварин?
Дізнайтеся, які типи притулків та допомоги доступні, якщо потрібно швидко піти.

Як ми спілкуватимемося ?
Розгляньте один контактний пункт поза зоною дії та
використання текстових повідомлень.

СТВОРЬТЕ КОМПЛЕКТ.
Базовий комплект для надзвичайних ситуацій
Щоб зібрати комплект, помістіть предмети в герметичні пластикові пакети і помістіть весь комплект предметів
першої необхідності в один або два зручні для перенесення контейнера, таких як пластикові кошики або спортивна
сумка. Базовий аварійний комплект може включати такі рекомендовані предмети:
ВОДА (один галон на день на людину на
строк до 2 тижнів, якщо це можливо)
ЇЖА (запас нескоропсованих продуктів, які
вам подобаються)
ЛІКИ З РЕЦЕПТУ
РАДІО з БАТАРЕЙКАМИ
ЛІХТАР з БАТАРЕЙКАМИ
ДОДАТКОВІ БАТАРЕЙКИ

АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ
СВИСТОК
МАСКА ВІД ПИЛУ або МАСКА N95
ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ
ІНСТРУМЕНТИ (наприклад, універсальний
ніж)
ВІДКРИВАШКА
КАРТИ МІСЦЕВОСТІ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОБ. ТЕЛЕФОНУ

Продовжуйте додавати наступні предмети до свого комплекту, щоб переконатися, що ви готові:
БЕЗРЕЦЕПТУРНІ ЛІКИ
ПАПЕРОВІ РУШНИКИ
ВІТАМІНИ І Т.Д.
МІЦНЕ ВЗУТТЯ
ОКУЛЯРИ ТА СЕРВЕТКИ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ
ВІДБІЛЮВАЧ або ДЕЗИНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ
ДИТЯЧА СУМІШ І ПІДГУЗНИКИ
ВОГНЕГАСНИК
КОРМ І ВОДА ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
СІРНИКИ
ДОДАТКОВІ ГРОШІ (ДРІБНІ КУПЮРИ ТА
ПРЕДМЕТИ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ
МОНЕТИ)
ПАПЕРОВІ ЧАШКИ, ТАРІЛКИ ТА ПОСУД
ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
ПАПЕР і ОЛІВЕЦЬ
ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ
КНИГИ, ІГРИ та ЗАНЯТТЯ (особливо для
СПАЛЬНИЙ МІШОК АБО КОВДРА
ДІТЕЙ)
ЗМІНА ОДЯГУ

ЗАЛИШАЙТЕСЯ В КУРСІ ПОДІЙ.
Дізнайтеся, де та як отримати інформацію під час надзвичайної ситуації. Відвідайте сайт
www.scem.org та натисніть на логотип ALERT Spokane, щоб дізнатися більше про нашу систему
оповіщення. Ви можете запросити переклад попереджень китайською, російською або іспанською
мовами.

ПРИЙМАЙТЕ АКТИВНУ УЧАСТЬ.
Подумайте про те, щоб стати волонтером Групи реагування на стихійні лиха (DART). Відвідайте
www.scem.org та натисніть кнопку DART у середині сторінки.

