Misheni ya Do 1 Thing ni kuwahimiza watu, familia, biashara na
jamii kujiandaa kwa hatari zote na kuweza kukwepa msiba.
LENGO: Panga cha kufanya wakati wa dharura au
msiba.

Fanya Mpango
Misiba hubadilisha mambo. Wakati hali ya dharura inapofanyika huenda ukaamua cha kufanya
kwa haraka sana, unapokuwa na wasiwasi kuhusu kinachoweza kufanyika. Kwa kupanga
mapema, itakuwa rahisi zaidi kufanya maamuzi sahihi wakati mabaya yanapofanyika.

Chagua moja kati ya mambo yafuatayo ya kufanya mwezi
huu ili ujiandae vyema:
Jifunze misiba inayoweza kufanyika katika eneo lako
na uamue utakachofanya wakati wa msiba.
Ni muhimu kujua aina ya misiba inayoweza kufanyika unapoishi. Je, nyumba yako iko katika
eneo la mafuriko? Je, uko katika eneo ambalo lina mtetemo wa ardhi? Je, ni lini vibunga
vinaweza kufanyika? Kujua ni misiba ipi inaweza kufanyika kunaweza kukusaidia kujua junsi
ya kujiandaa na cha kufanya. Wasiliana na Msalaba Mwekundu wa Marekani wa eneo lako au
ofisi ya usimamiaji wa dharura ili kujifunza mengi kuhusu misiba katika eneo lako.
Kutana na familia yako au wanakaya. Jadili jinsi ya kujiandaa na kuitikia hali ya dharura
ambayo inaweza kufanyika wakati unapoishi, kujifunza, kufanya kazi na kucheza. Tambua
majukumu ya kila mmoja ya kaya yako na upange kazi kwa pamoja kama timu. Kama mmoja
wa familia ni mwanajeshi, panga jinsi ya kuitikia kama ametumwa.
Kuongea Kuhusu Misiba
Kuongea kuhusu misiba inaweza kutisha, hasa kwa watoto, au na mtu ambaye ana ugumu wa
kukabiliana na maisha ya kila siku. Kuwa huru na mwenye tumaini. Isiyojulikana mara kwa
mara husababisha wasiwasi zaidi kuliko kujua kweli. Sikiliza yale mtu anayo ya kusema,
jifunze jinsi anavyohisi na yale anayeogopa. Watu wazee na watu wenye ulemavu wanaweza
kuwa na wasiwasi kwamba kuomba msada wakati wa msiba kutaondoa uhuru wao. Ongea
kuhusu chaguo tofauti za msaada na ufanye mipango nao.

Chukua hatua sasa za kuzuia uharibifu wa nyumba
yako wakati wa msiba.
Punde tu unapojua misiba gani inayoweza kutokea katika jamii yako, kuna mambo unayoweza
kufanya ili kupunguza hatari yako ya kuumia au kuharibika kwa mali. Hapa kuna baadhi ya
mapendekezo.
Kibunga - Ongeza chumba salama cha kibunga katika nyumba yako, au ongeza ulinzi wa
ziada kwa chumba kilioko ili kuweka familia yako salama wakati wa kibunga. Tafuta chapisho
320 la FEMA kwa maelezo zaidi.
Tufani - Sakinisha vizuia tufani. Weka miti nyumbani mwako ikiwa imekatwa ili kuzuia uharibu
wakati matawi yanapoanguka. Linda pande za nyumba yako ili kuhakikisha kwamba
hazitawezesha njia ya upepo na maji kuingia nyumbani mwako. Hakikisha milango ya kuingia
ina bawaba tatu na kufuli.
Moto ya msitu - Tumia nyenzo za ujenzi zinazozuia moto kama vile mbwe na pande. Kata
matawi na safisha futi 30 ya nyumba yako. Weka kuna angalau umbali wa futi 30. Ingia katika
mpango wa Moto wa Shirika la Kulinda Moto la Kitaifa kwa mawazo zaidi.
Mafuriko - Inua nyumba yako juu ya kiwango msingi cha mafuriko au chukua hatua za kuzuia
mafuriko. Inua matumizi yako juu ya kiwango cha mafuriko. Hakikisha una matundu ya kutosha
ya mafuriko. Tumina nyenzo za ujenzi zinazozuia mafuriko wakati unajenga au kukarabati.
Kuchukua hatua kama hizi kunaweza kupunguza viwango vyako vya bima vya mafukio.
Mtetemo wa ardhi - Linda fanicha zako, vifaa vya umeme, na kichemsha maji kwa kuta na
sakafu. Sakinisha vishikaji vya usalama kwenye sanduku na milango ya kabati. Hakikisha vifaa
vyako vya umeme vimeunganishwa na miunganisho rahisi. Zingatia kutumia filamu ya usalama
kwenye madirisha au kusakinisha glasi yenye tabaka ili kuzuia majeraha ya glasi iliyovunjika.
Kwa maelezo zaidi juu ya miradi hii yoyote, au mambo mengine unayoweza
kufanya ili kulinda nyumba na familia yako, wasiliana na idara ya polisi ya eneo
lako au ofisi ya usimamiaji dharura.

Panga cha kufanya kama ni lazima uhame.
Chagua maeneo mawili ya familia yako kukutana. Moja inapaswa kuwa nje ya nyumba yako
iwapo kuna hali ya haraka ya dharura, kama vile moto. Nyingine unapawa kuwa nje ya mtaa
wako, iwapo huwezi kurudi nyumbani au umeulizwa uhame.
Amua ni wapi utaenda na ni njia gani utachukua kufika hapo. Unaweza pia kuchagua kwenda
hotelini, kubaki na marafiki au familia katika eneo salama, au nenda katika makao. Jaribu
mafunzo ya kuhama nyumbani. Jifunze kutoka nyumbani haraka, na uendeshe kwa kutumia
njia yako ya kuhama iliyopangwa. Unavyojifunza zaidi, ndivyo unavyokuwa mjasiri zaidi kama
ni lazima uhame.
Panga mapema wanyama wako kipenzi. Kw sababu za hoji za afya, wanyama kipenzi
hawaruhusiwi katika makazi ya Msalaba Mwekundu. Weka orodha ya simu ya hoteli
zinazokubali wanyama kipenzi na makazi ya wanyama ambayo yako katika njia yako ya
kuhama iwapo makazi yaliyopangwa ya wanyama kipendwa hayapatikani. Wasiliana na shirika
la eneo lako au makazi ya wanyama ili uulize kama makazi ya dharura ya wanyama kipendwa
yatafunguliwa wakati wa msiba.
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