
 Thu thập thông tin trong trường hợp khẩn cấp của quý vị

 CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG
Thông tin này có vẻ không cần thiết – nhưng thực tế quý vị đã nhớ được bao nhiêu số?
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(Tên) Số điện thoại:

THÔNG TIN Y TẾ
Có sẵn thông tin y tế cho mọi người và thú vật trong gia đình rất quan trọng nếu như phải rời 
khỏi nhà sau một thảm họa, thiên tai 

Tên:

Số điện thoại:

TÊN BÁC SĨ:

Tên:

Số điện thoại:

NHÀ THUỐC TÂY:

Tên hãng cung cấp bảo hiểm: Số Group Number:

BẢO HIỂM SỨC KHỎE:

Số ID Number:

CƠ SỞ GẦN NHẤT CÓ MÁY PHÁT ĐIỆN NẾU CẦN ĐIỆN CHO CÁC THIẾT BỊ Y TẾ:

THUỐC UỐNG:

1
  (Tên họ người dùng thuốc) (Tên thuốc) (Liều lượng)

  (Tên họ người dùng thuốc) (Tên thuốc) (Liều lượng)

  (Tên họ người dùng thuốc) (Tên thuốc) (Liều lượng)

  (Tên họ người dùng thuốc) (Tên thuốc) (Liều lượng)

2

Tên thú vật: Giống loài: 

THÔNG TIN CỦA THÚ VẬT:

Tuổi:

Tên thú vật: Giống loài: Tuổi:

3

4

1
             (Tên thú vật) (Tên thuốc) (Liều lượng)

             (Tên thú vật) (Tên thuốc) (Liều lượng)
2

Hãy Sẵn Sàng

(Tên 

(Tên)

(Tên) 

Số điện thoại:

Số điện thoại:

Số điện thoại:



Cho dù quý vị có cần giúp đỡ trong trường 
hợp khẩn cấp hay không, thì việc biết 
người cung cấp các dịch vụ an toàn cho 
gia đình của quý vị vẫn quan trọng.

Địa Chỉ:

 Số Điện Thoại:

Tổng số dặm đến trạm:

Các mối nguy hại tiềm ẩn trên tuyến đường:

TRẠM CỨU HỎA

Địa Chỉ:

 Số Điện Thoại:

Tổng số dặm đến trạm:

Các mối nguy hại tiềm ẩn trên tuyến đường:

CƠ SỞ Y TẾ

Địa Chỉ:

 Số Điện Thoại:

Tổng số dặm đến trạm:

Các mối nguy hại tiềm ẩn trên tuyến đường:

Địa Chỉ:

 Số Điện Thoại:

Tổng số dặm đến trạm:

Các mối nguy hại tiềm ẩn trên tuyến đường:

ĐỒN CẢNH SÁT

Để giúp tìm các tuyến đường và phương pháp 
về nhà, các nguồn lực sau đây có thể trợ giúp

www.metro.kingcounty.gov
www.walkscore.com
www.soundtransit.org/Trip-planner  
www.piercetransit.org/mobile/
www.intercitytransit.com
www.wsdot.wa.gov
www.seattle.gov/transportation

 CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THAY THẾ TỚI NƠI LÀM VIỆCĐỊA ĐIỂM CÔNG CỘNG AN TOÀN 

TUYẾN ĐƯỜNG VỀ NHÀ HIỆN TẠI:

 Tổng số dặm:

 Các mối nguy hại tiềm ẩn trên tuyến đường:

 Tổng số dặm:

TUYẾN ĐƯỜNG THAY THẾ SỐ 1:

Các mối nguy hại tiềm ẩn trên tuyến đường:

 Tổng số dặm: 

Các mối nguy hại tiềm ẩn trên tuyến đường :

TUYẾN ĐƯỜNG THAY THẾ SỐ 2:

CÁC TÙY CHỌN ĐI CHUNG XE

1.

2.

1.

2.

3.

CÁC TÙY CHỌN PHƯƠNG TIỆN VẬN 
CHUYỂN CÔNG CỘNG KHẢ THI

Địa điểm an toàn công cộng có thể là một 
địa điểm tập trung để biết thông tin và hỗ 
trợ cho cộng đồng của bạn 

 ĐIỂM TẬP TRUNG CỘNG ĐỒNG




