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Người khuyết tật và người lớn tuổi có thể và nên thực hiện các bước cụ thể 
để chuẩn bị trước khi tai họa sắp tới xảy ra để việc phục hồi sẽ có hiệu quả 
hơn 

 (Salem, Ore.) -  “Từ tai họa cháy nhà đến động đất lớn, thực hiện các bước đơn 
giản để chuẩn bị có thể là sự khác biệt giữa sống còn và phục hồi sau một tai họa,” 
Ed Flick, Giám đốc Văn phòng Phụ trách Khả năng Phục hồi và Quản lý Khẩn cấp 
của Bộ Xã hội Oregon, đã tuyên bố. “Điều không may là những người lớn tuổi, 
người có khuyết tật và những người có thu nhập cố định là những người chúng ta 
thường đọc về họ, những người đã không thể chuẩn bị cho các trường hợp khẩn 
cấp hoặc di tản. Chúng tôi mong muốn sẽ thay đổi điều đó càng sớm càng tốt.” 

 Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of Human Services - ODHS) tham gia việc 
quan sát quốc gia về Tháng Chuẩn bị trong tháng 9  bằng cách khuyến khích 
những người lớn tuổi và người khuyết tật chuẩn bị cho thiên tai.   

 LeAnn Ivers là Đồng Chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Quản lý Khẩn cấp cho Người 
Khuyết tật (Disability Emergency Management Advisory Council - DEMAC). Bà ấy 
cũng bị lãng tai và mất thị lực. Những kinh nghiệm sống đó và thời gian ở DEMAC 
đã dạy cho bà ấy biết rằng mọi người không hiểu rằng những nhân viên ứng cứu 
khẩn cấp sẽ không sẵn sàng để hỗ trợ trong một tình huống gây thương vong lớn 
lao. Bà Ivers nói: “Tất cả chúng ta cần chuẩn bị như thể không có ai đến giải cứu 
chúng ta.” Chúng ta có thể kiểm soát bằng cách lập kế hoạch của riêng mình và 
cách chúng ta ứng phó với tai họa.”  
Bà Ivers đề xuất các mẹo này cho người lớn tuổi và người khuyết tật, mặc dù nhiều 
mẹo phù hợp với tất cả mọi người: 

•  Nếu quý vị có nhu cầu tiếp cận và chức năng và đang ở trong khu vực chuẩn 
bị cho việc di tản có thể xảy ra, hãy cân nhắc việc di tản sớm, thay vì đợi cho 
đến khi khu vực của quý vị rơi vào cấp độ ba, tức là cấp độ “di tản”.        Nhu 
cầu y tế, những khó khăn về giao thông và hơn thế nữa có thể gây khó khăn 
cho quý vị vào phút cuối.       

• Hãy chuẩn bị thêm nguồn cung cấp cho các tình trạng y tế cụ thể của quý vị, 
chẳng hạn như chế độ ăn uống đặc biệt, thiết bị y tế lâu bền, pin, khí oxy, ống 
thông, kính mắt bổ sung và pin cho máy trợ thính.  

• Quý vị cũng nên chuẩn bị thêm đồ dùng cho thú vật phục vụ của quý vị.     
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•  Giữ sẵn toa thuốc và thuốc mua tự do cần thiết, cũng như thông tin liên hệ 
của các nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị.   Xây dựng nguồn cung ứng 
thuốc theo toa khẩn cấp bằng cách đặt mua thuốc càng sớm càng tốt mỗi lần 
và kiểm tra với công ty bảo hiểm của quý vị để tìm hiểu các lựa chọn về số 
lượng thuốc khẩn cấp Hãy nhận biết các mối nguy cơ tiềm ẩn trong khu vực 
và  đăng ký để nhận     các cảnh báo  . 

•  Hãy chuẩn bị“Sẵn sàng cho 2 Tuần”  với thức ăn, nước uống và các nguồn 
cung ứng thiết yếu trong ít nhất hai tuần. Tìm hiểu cách lắp ráp bộ tiếp tế 
khẩn cấp (emergency supply kit) tại Ready.gov hoặc American Red Cross. Bà 
Ivers nói: “Việc kết hợp những nguồn cung ứng vật dụng này lại với nhau 
không nhất thiết phải hoàn thành cùng một lúc hoặc với chi phí cao.” “Một 
cách hữu ích để tích lũy những vật dụng này có thể là chỉ cần thêm một hoặc 
hai món đồ vào quá trình mua sắm của quý vị và sau đó dự trữ những món đồ 
bổ sung cho bộ vật dụng khẩn cấp của quý vị.”  

• Liên hệ với các nhóm hỗ trợ địa phương của quý vị hoặc những người khác 
trong cộng đồng của quý vị, những người đã trải qua các trường hợp khẩn 
cấp để học hỏi kinh nghiệm của họ. 

•  Hãy làm quen với hàng xóm của quý vị. Ngay cả khi quý vị có gia đình, hàng 
xóm của quý vị sẽ là những người đầu tiên sẵn sàng giúp đỡ.  

• Nếu quý vị có người lớn tuổi hơn hoặc người khuyết tật trong khu phố của 
quý vị, hãy làm quen với họ và cách thức quý vị có thể giúp đỡ trong trường 
hợp khẩn cấp.  

 

 “Nhu cầu của mỗi người mang tính cá biệt đối với hoàn cảnh của họ, vì vậy, điều 
quan trọng là mỗi người chúng ta phải lập kế hoạch cho riêng mình để đảm bảo 
chúng ta đã sẵn sàng và có thể hành động nhanh chóng khi tai họa xãy ra,” Flick 
nói. “ODHS cam kết trợ giúp mọi người chuẩn bị và sẵn sàng cho tai họa xảy ra kế 
tiếp. 

Giới thiệu về DEMAC:  Hội đồng Tư vấn Quản lý Khẩn cấp cho Người khuyết tật 
được thành lập nhằm áp dụng kinh nghiệm và kiến thức của người khuyết tật, với 
tư cách là các chuyên gia về chủ đề, để hướng dẫn việc quản lý tình trạng khẩn cấp 
trên toàn tiểu bang trong việc triển khai và thực hiện các thực hành hội nhập thông 
qua tất cả các hoạt động lập kế hoạch, ứng phó và phục hồi.   Cơ quan DEMAC 
được đồng tài trợ bởi Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Oregon, ODHS, và Cơ quan 
Quản lý Y tế Oregon. 

Về ODHS và các tai họa:  Các kế hoạch phục hồi và khẩn cấp của Oregon trao 
cho ODHS trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng trong các 
trường hợp khẩn cấp và phục hồi, theo yêu cầu và hợp tác với chính quyền địa 
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Bộ Xã hội Oregon 
An toàn | Sức khỏe | Độc lập 

phương và bộ lạc.  Điều này phù hợp với vai trò chính của cơ quan là hỗ trợ mọi 
người đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ trong chiều hướng đạt đến sự độc lập.  

 Văn phòng Phụ trách Khả năng Phục hồi và Quản lý Khẩn cấp (Office of Resilience 
and Emergency Management - OREM) thuộc ODHS tập trung vào nhu cầu của 
người dân vào lúc trước khi, trong khi và sau khi tai họa xảy ra, giảm thiểu tác động 
của tai họa trong thời gian khủng hoảng và đầu tư vào các cộng đồng quanh năm 
để đảm bảo khả năng phục hồi cao hơn. OREM thực hiện các vai trò của ODHS 
trong  Kế hoạch Quản lý Khẩn cấp Toàn diện của Oregon  với tư cách là cơ quan 
chính về việc chăm sóc, thực phẩm và nước cho công chúng trong các tình huống 
thiên tai và các dịch vụ xã hội trong quá trình phục hồi, đồng thời điều phối các nỗ 
lực giữa chính quyền địa phương và Bộ lạc và các tổ chức phi chính phủ.     Văn 
phòng này chú trọng vào tính bình đẳng trong công việc của mình, đảm bảo rằng 
các mục tiêu và nhu cầu của các cộng đồng dễ bị tổn thương sẽ hướng dẫn trực 
tiếp các kế hoạch phục hồi nhanh chóng và hệ thống ứng phó giải quyết hiệu quả 
các tác động thiên tai không cân xứng.   OREM cũng hỗ trợ các chương trình 
ODHS khác trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu, ứng phó và phục hồi các nguy cơ 
gây ra do thiên nhiên, kỹ thuật và con người.  

### 
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