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	 Chắc chắn rằng quý vị biết số điện thoại văn phòng bác sĩ của quý vị, cơ sở chăm sóc khẩn cấp địa phương và các phòng cấp cứu để quý vị có thể gọi cho họ nếu bị ốm, thay vì đến tận nơi. Lưu giữ số điện thoại quan trọng trên tủ lạnh và trong điện tho...
	 Nếu quý vị chưa có bác sĩ, đường dây thông tin của Quận theo số 2-1-1 có thể hỗ trợ quý vị tìm một bác sĩ.
	 Lập kế hoạch chăm sóc các thành viên gia đình là người cao tuổi, người khuyết tật hoặc ốm bệnh nếu họ hoặc điều dưỡng viên của họ bị ốm.
	 Nếu có thể, ấn định một thành viên khác trong gia đình để chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp.
	 Tạo danh sách liên hệ khẩn cấp. Đảm bảo rằng hộ gia đình của quý vị có danh sách các số liên hệ khẩn cấp hiện tại của gia đình, bạn bè, hàng xóm, người lái chung xe, giáo viên, chủ lao động và các nguồn lực cộng đồng khác. Hãy nhớ rằng quý vị có thể...
	 Biết hàng xóm của quý vị. Hãy trao đổi với hàng xóm về việc lập kế hoạch khẩn cấp. Nếu khu vực của quý vị có trang web hoặc trang truyền thông xã hội, hãy cân nhắc tham gia các trang này để duy trì liên hệ với người sống xung quanh, thông tin và các...



