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Chuẩn Bị Trước mà Không Tốn Kém Nhiều

Hoạch định cho những loại tai họa có thể xảy ra trong khu vực quý vị.  

Soạn riêng danh sách của quý vị. Quý vị có thể không cần tất cả những thứ đựng trong những hộp “làm sẵn” và có thể cần 
thêm những thứ khác tùy theo trường hợp riêng của mình. Thí dụ, nếu có nuôi thú vật, quý vị có thể cần những món đặc biệt. 
Đừng quên để sẵn tiếp liệu trong xe và ở sở. 

Tìm trước trong nhà những món quý vị có thể bỏ vào hộp theo danh sách do quý vị soạn riêng. Quý vị có thể ngạc nhiên khi 
thấy trong nhà quý vị đã có sẵn nhiều món mà chỉ cần chọn ra bỏ vào hộp thôi. 

Lập ngân sách cho những món chuẩn bị trước cho trường hợp khẩn cấp là chi phí “bình thường”. Ngay cả mỗi tháng $20 cũng 
giúp được rất nhiều cho việc chuẩn bị trước. Mỗi lần đi chợ hãy mua một món cho trường hợp khẩn cấp. 

Tiết kiệm bằng cách mua hàng khi hạ giá. Hãy dùng các phiếu bớt giá và mua tại các cửa hàng bán tiếp liệu cắm trại và hàng cũ. 
Những tiệm bán hàng giá một đồng và tiệm bán hàng cũ có nhiều loại tiếp liệu cần thiết. 

Thử hộp tiếp liệu chuẩn bị trước cho trường hợp khẩn cấp của quý vị 6 tháng một lần. Chỉ thay mới và tái tạo những món nào 
cần phải thay khi đã cũ (chẳng hạn như nước, thực phẩm, pin). Quý vị có thể thử radio và đèn pin cùng lúc để chắc chắn là vẫn 
còn tốt. Hãy dùng những ngày Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày làm mốc nhắc quý vị thử những món này. 

Trữ nước trong những thùng an toàn. Quý vị không phải mua nước đóng chai đắt tiền hơn, nhưng hãy nhớ khử trùng và giữ an 
toàn bất cứ thùng nào quý vị dùng để trữ nước. 

Yêu cầu người khác tặng quà bằng những món dùng cho việc chuẩn bị trước. Chúng ta ai cũng được tặng quà bằng những thứ 
chúng ta không cần hoặc không dùng. Nếu bạn bè và người trong gia đình tặng những món quà mà có thể cứu mạng quý vị thì 
sao? Đừng quên bảo vệ họ bằng cách cũng tặng cho họ những món dùng cho việc chuẩn bị trước. 

Hãy nghĩ xa. Quý vị có thể dễ tiết kiệm được tiền hơn nếu quý vị mua từ từ những món cần thiết và có sách lược mua hàng. 
Khi tất cả mọi người ùa ra tiệm ngay trước khi bão tới là lúc quý vị có thể phải hối hả mua gấp rút. Hãy dùng một danh sách để 
tránh mua những thứ trùng nhau khi quý vị đang bị căng thẳng hoặc hoang mang. 

Xem lại khế ước bảo hiểm hàng năm của quý vị và thay đổi bảo hiểm nếu cần. Khi xảy ra tai họa, quý vị muốn biết bảo hiểm 
của mình có giúp gầy dựng lại được hay không. Người thuê nhà cũng cần có bảo hiểm cho tài sản cá nhân. 

Cập nhật hồ sơ liên lạc. Hãy giữ một danh sách chính xác những số điện thoại liên lạc khẩn cấp. Nếu có chuẩn bị trước, quý vị 
có thể giúp bạn bè và hàng xóm nào cần được giúp. Khi chia sẻ tiếp liệu chuẩn bị trước là quý vị có thể trợ giúp lẫn nhau. 

Hãy nhịn một đêm đi chơi để lấy tiền đó mua những thứ cần thiết cho hộp tiếp liệu khẩn cấp của gia đình. Thí dụ, đưa gia đình 
bốn người đi xem xi nê có thể tốn $80-$100. Chỉ cần hy sinh một đêm là có thể có tiền mua những thứ cần thiết cho hộp tiếp 
liệu khẩn cấp của gia đình.


