
Nhận thức được các mối nguy hiểm trong khu vực và cập nhật thông tin. Ghi danh nhận cảnh giác khẩn cấp ở quận địa
phương quý vị tại mạng lưới  ORAlert.gov.
Kiểm tra thông tin cập nhật trên mạng lưới của thành phố, quận và dịch vụ khẩn cấp, mạng xã hội, TV và radio.
Chuẩn bị sẵn chương trình khẩn cấp và soạn sẵn túi tiếp liệu di động cho sức khỏe, an toàn và giấy tờ nhận dạng.
Hành động sớm nếu quý vị là người cao niên hoặc có con nhỏ, khuyết tật hoặc có hạn chế dùng phương tiện 

Nên dời thú nuôi và gia súc sớm.
Hoạch định các tuyến đường di tản khả dĩ. Vào mạng lưới TripCheck.com hoặc gọi 511 để biết thông tin về đường xá
bị phong tỏa.
Hoạch định nhà tạm trú khẩn cấp. Gọi cho Hội Hồng Thập Tự Mỹ theo số 1-800-733-2767 hoặc vào mạng lưới
RedCross.org.
Nếu quý vị có thể làm điều này an toàn, thì hãy hỏi hàng xóm của mình rồi san sẻ thông tin với họ.
Đừng trì hoãn việc di tản nếu quý vị cần nhiều thời gian hơn hoặc thấy không an toàn.

MỨC 1 – CHUẨN BỊ di tản.
Sửa soạn để di tản:

       chuyên chở.

Có nguy hiểm đáng kể trong khu vực. Cập nhật thông tin và cảnh giác. Tiếp tục kiểm tra thông tin cập nhật trên mạng
lưới của thành phố, quận và dịch vụ khẩn cấp, mạng xã hội, TV và radio.
Đã đến lúc phải hành động - làm theo làm theo hoạch di tản của mình và lấy túi đồ đã soạn sẵn.
Nếu quý vị có gia súc, thì hãy thực hiện chương trình di tản thú nuôi của mình.
Cho người thân thương biết chương trình di tản của quý vị.
Tình trạng thay đổi nhanh chóng. Quý vị không cần đợi có thông báo di tản khác. 
Đi ngay nếu cảm thấy không an toàn.

MỨC 2 - SẴN SÀNG di tản.
Sẵn sàng di tản bất cứ lúc nào.

Có nguy hiểm cao trong khu vực. Đi ngay, không trì hoãn. Ở lại sẽ không an toàn và đe dọa sự an toàn của bản thân,
gia đình và những người ứng cứu khẩn cấp.
Người ứng cứu khẩn cấp có thể sẽ không thể đến giúp nếu quý vị muốn ở lại.
Đừng ráng thu gom đồ đạc hoặc bảo vệ ngôi nhà.
Làm theo làm theo hoạch di tản của mình và lấy túi đồ đã soạn sẵn.
Rời đi an toàn càng nhanh càng tốt.  Lái xe cẩn thận. Bật đèn pha. Làm theo các cảnh giác và hướng dẫn an toàn giao
thông của cơ quan địa phương.
Khi quý vị đã an toàn, hãy liên lạc với bạn bè và gia đình.
Đừng trở về cho đến khi các viên chức an toàn công cộng thông báo khu vực đã an toàn.

MỨC 3 - DI TẢN NGAY!
Di tản ngay:

Biết mức độ di tản và làm theo khuyến cáo
của các viên chức lo việc khẩn cấp. Lấy
quyết định sáng suốt cho sự an toàn của
quý vị. Đừng trì hoãn việc di tản nếu quý vị
thấy không an toàn!

CÁC TÀI NGUYÊN THAM KHẢO:
Cảnh giác khẩn cấp địa phương: ORAlert.gov
Tài Nguyên Cháy Rừng Ở Oregon: Wildfire.Oregon.gov
Bản đồ các vấn đề hiện tại ở Oregon: OEM RAPTOR Map
Hỗ trợ thảm họa của Hội Hồng Thập Tự Mỹ: RedCross.org
Tài nguyên địa phương: Gọi số 211 hoặc 1-866-698-6155 hoặc vào mạng lưới 211info.org
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