
CHUẨN BỊ CHO SỰ MẤT ĐIỆN 
 

Kính gởi: Người chăm sóc làm việc cho chương trình Yểm Trợ Tại Gia (IHSS), 

Trong mấy tuần qua, gió mạnh và thời tiết khô ở nhiều nơi đã tăng nguy cơ hỏa hoạn và dẫn đến 

việc cúp điện ở nhiều khu vực. Dưới đây là các bước kiểm tra quý vị có thể áp dụng để chuẩn bị 

trước. Hãy tổng dượt các bước này với người thụ hưởng và khuyến khích họ lên kế hoạch riêng. 

Sự chuẩn bị này sẻ giúp quý vị và người thụ hưởng được an toàn trong trường hợp mất điện hoặc 

các trường hợp khẩn cấp khác.  

 Giữ thông tin liên lạc với nhà máy điện để quý vị nhận được thông báo khi khu vực nhà 

quý vị hoặc khu vực nhà của người thụ hưởng bị mất điện. 

 Giữ thông tin liên lạc với văn phòng IHSS và nhắc nhở người thụ hưởng làm theo. 

 Viết xuống các số điện thoại khẩn cấp và đem theo người, như số của trạm cảnh sát, trạm 

chữa cháy, thân nhân, bạn bè, và số văn phòng IHSS. 

 Lên kế hoạch an toàn cá nhân và giúp người thụ hưởng lên kế hoạch cho họ. Kế hoạch 

nên gồm có nhu cầu vật dụng cá nhân, kế thoát hiểm, và điểm hẹn gặp. 

 Chuẩn bị gói đồ tiếp tế khẩn Quý vị cần có một số thức ăn khó hư và nước uống đủ cho 

một tuần. Nên nhớ nơi quý vị cất đèn pin và có thêm pin dự phòng.   

 Chuẩn bị túi dụng cụ y tế gồm có những loại thuốc, bản liệt kê các tên thuốc, các dụng cụ 

y tế hoặc cứu sinh cần thiết. 

 Nên có radio chạy bằng pin để nghe tin tức và mang thêm pin dự phòng. 

 Kiểm tra đường dây điện thoại ở nhà để biết chức năng hoạt động trong trường hợp cúp 

điện. Dùng điện thoại cầm tay để dự phòng. Sạc điện cho điện thoại cầm tay và các thiết 

bị điện khác. Nếu được, nên mua pin dự phòng cho điện thoại cầm tay. 

 Giử lượng xăng trong xe luôn đầy và một số tiền mặt trên người, nếu có thể. Máy rút tiền 

và cây xăng có thể không hoạt động khi cúp điện. 

 Học cách mở cửa nhà để xe (garage) hoặc các cửa khác bằng tay, không cần dùng điện. 

 Lên kế hoạch cho trường hợp cầu thang máy ngưng hoạt động. Tham khảo với người 

điều hành toà nhà quý vị cư ngụ hoặc chổ làm việc để biết cách ứng phó với trường hợp 

cúp điện dài hạn. Kế hoạch khẩn nên gồm có phương cách rời khỏi toà nhà mà không cần 

dùng cầu thang máy. 

 Tìm các Trung Tâm Cộng Đồng gần nhất mà sẽ mở cửa hoạt động khi điện cúp. Danh 

sách các trung tâm này thường được đăng trên trang mạng (website) của Quận Hạt hoặc 

các cơ sở truyền thông. Các trung tâm cộng đồng sẽ có nhà vệ sinh, nước uống, nơi sạc 

pin cho các thiết bị điện, và phòng máy lạnh để nghỉ ngơi.   

 Tham khảo trang mạng của Quận Hạt trước khi bị cúp điện để tìm hiểu thêm các thông 

tin hữu ích liên quan đến các trường hợp khẩn cấp trong quận. 

 Chia xẻ kế hoạch khẩn với người khác - gia đình, bạn bè, hàng xóm để họ biết chổ tìm 

quý vị nếu cần. 

 Thực hiện đúng kế hoạch khẩn nếu bị cúp điện. 

 Bấm số 911 nếu quý vị cảm thấy không an toàn. 


