
1 
 

สบิค ำถำมทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบักำรอพยพหลบภยั 
& 

ทีพ่กัพงิฉุกเฉนิ 

ส ำนกังำนบรหิำรจดักำรเหตฉุุกเฉนิแหง่เมอืงแองเคอเรจ 

 หลกั : (907) 343-1400 
 

สำยกรณีฉุกเฉนิ : (907) 343-4701 www.muni.org/oem 

 
1. ในเขตเมอืงแองเคอเรจมอีนัตรำยส ำคญัใดบำ้งทีอ่ำจตอ้งกำรกำรอพยพหรอืทีพ่กัพงิฉุกเฉนิ?  
• แผน่ดนิไหวรนุแรง : แผน่ดนิไหวเป็นภัยคกุคามทีต่อ่เนือ่งและรนุแรงตอ่เมอืงแองเคอเรจ แมว้า่
ทางภาคกลางตอนใตข้องอลาสกา้จะเกดิแผน่ดนิไหวเล็กนอ้ยอยูเ่ป็นประจ าแตก่็แทบจะไมก่อ่ความ
เสยีหายใดๆ  แตเ่หตแุผน่ดนิไหวรนุแรงทีค่ลา้ยคลงึกบัเหตกุารณ์ทีรู่ส้กึไดใ้นปี ค.ศ.1964 จะ
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งหนักตอ่อาคารและโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่จ านวน
ประชากรสว่นใหญใ่นทอ้งถิน่อยา่งมนัียส าคัญ  
https://www.ready.gov/earthquakes  

• ไฟป่ำ : กระทรวงจัดการป่าเกษตรกรรมของสหรัฐอเมรกิาประกาศใหเ้มอืงแองเคอเรจเป็น 
ชมุชนทีม่คีวามเสีย่งตอ่ไฟป่า ปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งนีร้วมถงึป่าสนผสมไ 
มเ้นือ้แข็งซึง่พรอ้มจะลกุไหมไ้ดง้า่ยในสภาวะทีม่อีนัตรายสงูจากการเกดิไฟป่า ในท านองเดยีวกนั
ทีพั่กอาศัยและชนบทในบรเิวณใกลเ้คยีงตลอดแนวป่าเป็นพืน้ทีอ่อ่นไหวตอ่การเกดิไฟป่าตาม
ฤดกูาล 

https://www.ready.gov/wildfires  
• สภำพอำกำศรนุแรง : สภาพอากาศรนุแรงในภาคกลางตอนใตข้องอลาสกา้สามารถกอ่ใหเ้กดิ
สภาวะอนัตรายซึง่รวมถงึพายฟุ้าคะนอง พายเุฮอรเิคน พายลุกูเห็บขนาดใหญ ่และน ้าทว่มหรอืน ้า
ทว่มฉับพลันได ้นอกจากนี้สภาพอากาศรนุแรงในฤดหูนาวยังเชือ่มโยงกบัการเกดิหมิะตกหนัก ฝน
หมิะหรอืฝนลกูเห็บ และอณุหภมูทิีล่ดต า่ลงอยา่งมาก  
• กำรหยดุชะงกัของพลงังำนสำธำรณูปโภค : ไฟฟ้าดับและกา๊ซธรรมชาตหิยดุชะงัก อาจ
กอ่ใหเ้กดิสภาวะซึง่จ าเป็นตอ้งสรา้งทีพั่กพงิฉุกเฉนิใหก้บัผูพั้กอาศัยทีต่อ้งอพยพหลบภัย
สภาวะการณ์ประเภทตา่งๆ เหลา่นีม้ักจะจ ากดัตามธรรมชาตแิตอ่าจแผข่ยายเป็นบรเิวณกวา้งได ้ 

ไฟฟ้ำชูกำช (Chugach Electric)  907-762-7888 http://www.chugachelectric.com/ 
ML&P - ไฟฟ้ำและพลงังำนของ
เทศบำลเมอืง (Municipal Power and 
Light) 

907-279-7671 https://www.mlandp.com/ 

 
MEA - สมำคมกำรไฟฟ้ำมำตำนสักำ้ 
(Matanuska Electric Assn.) 

907-696-7697 http://www.mea.coop/ 

ENSTAR 907-334-7788 https://www.enstarnaturalgas.com/  

 
2. ฉน้จะไดร้บัแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัสภำวะอนัตรำยในพืน้ทีข่องฉนัไดอ้ยำ่งไร?  
• ตดิตามสือ่แพรภ่าพและเสยีงประจ าทอ้งถิน่ซึง่จะแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัภัยอนัตรายทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่
บรเิวณทีค่ณุอาศัยอยู ่ 

• ลงทะเบยีนรับบรกิาร NIXLE ฟรเีพือ่ขอรับค าปรกึษาและการเตอืนภัยจากหน่วยรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Agencies) โดยทางอเีมล ์ขอ้ความทางโทรศัพท ์และสือ่
สงัคมออนไลนอ์ืน่ๆ  คณุสามารถลงทะเบยีน NIXLE ไดอ้ยา่งงา่ยดายโดยการสง่ขอ้ความทาง
โทรศัพทแ์จง้รหัสไปรษณียเ์มอืงแ องเคอเรจของคณุไปยัง 888-777 คณุยังสามารถเขา้ระบบของ NIXLE.com เพือ่
ลงทะเบยีนขอรับอเีมลแ์ละขอ้ความทางโทรศัพทไ์ดด้ว้ยเชน่กนั 
• ตดิตามสือ่แพรภ่าพและเสยีงประจ าทอ้งถิน่และ NIXLE อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่รับทราบขอ้มลูปัจจบุนัเกีย่วกบั
สภาพการณ์ตา่งๆ รวมถงึค าแนะน าเฉพาะในชว่งสถานการณ์ฉุกเฉนิ หรอืสภาวะการณ์ทีเ่ป็นอนัตราย  

แผน่ดนิไหว 

ไฟ-ป่ำ 

http://www.muni.org/oem
https://www.ready.gov/earthquakes
https://www.ready.gov/wildfires
http://www.chugachelectric.com/
https://www.mlandp.com/
http://www.mea.coop/
https://www.enstarnaturalgas.com/
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• นอกจากนีค้ณุสามารถโทรไปที ่2-1-1 ซึง่ทางผูรั้บสายจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการณ์ตา่งๆ ค าแนะน าในการอพยพ 
และขอ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ัง้ของทีพั่กพงิฉุกเฉนิ   
• สายรายงานสภาวะการณ์ฉุกเฉนิแหง่เมอืงแองเคอเรจ หมายเลข 907-343-4701 จะมบีนัทกึขอ้ความเกีย่วกบั
ขอ้มลูปัจจบุนัและค าแนะน าไวส้ าหรับผูพั้กอาศัยในบรเิวณทีไ่ดรั้บผลกระทบ  
• นอกจากนีเ้ว็ปเพจของส านักงานบรหิารจัดการเหตฉุุกเฉนิ www.muni.org/oem เป็นแหลง่ขอ้มลูทีด่ทีีใ่หข้อ้มลู
ปัจจบุนัและค าแนะน าตา่งๆ เชน่เดยีวกนั  
 

3. ฉนัจะรูไ้ดอ้ยำ่งไรวำ่ฉนัควรอพยพ?  
• เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยสาธารณะจะพยายามแจง้เตอืนลว่งหนา้ใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่
จะเป็นไปไดก้อ่นจ าเป็นตอ้งมกีารอพยพอยา่งแทจ้รงิ เมือ่ใดก็ตามทีม่ภีัยคกุคามชดัเจน 
(ไฟป่าหรอือนัตรายอืน่ๆ) เจา้หนา้ทีต่ ารวจและเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยสาธารณะ
จะแจง้เตอืนโดยตรงไปยังผูพั้กอาศัยในบรเิวณทีไ่ดรั้บผลกระทบ เจา้หนา้ทีเ่หลา่นีจ้ะไป
แจง้ทีบ่า้นแตล่ะหลัง หรอืแจง้เตอืนภัยผา่นเครือ่งขยายเสยีงส าหรับคนฟังจ านวนมาก หรอื
ด าเนนิการทัง้สองอยา่ง   

• ตดิตามขา่วจากสือ่แพรภ่าพและเสยีงของทอ้งถิน่และ NIXLE – สือ่ทัง้สองนีจ้ะใหก้ารแจง้เตอืนและเตอืนภัยการ
อพยพ 
 
4. ฉนัจะทรำบเสน้ทำงกำรอพยพไดอ้ยำ่งไร?  
• เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยสาธารณะจะก าหนดเสน้ทางการอพยพโดยพจิารณาจากสภาพการณ์
ปัจจบุนัและสถานะการณ์ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้พรอ้มทัง้ลักษณะของภัยคกุคามหรอือนัตรายนัน้ จะมกีาร
ใชค้วามพยายามทกุอยา่งเพือ่แจง้ใหผู้พั้กอาศัยไดท้ราบโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดถงึเสน้ทางการ
อพยพทีก่ าหนดไวก้อ่นจะมคี าสัง่อพยพ  
•  จ าไวว้า่สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปมาอาจท าใหต้อ้งเปลีย่นแปลงเสน้ทางอพยพเพือ่ใหม้ัน่ใจไดถ้งึความ
ปลอดภัยของคณุ เจา้หนา้ทีต่ ารวจเมอืงแองเคอเรจจะตัง้จดุควบคมุการจราจรเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ผูพั้กอาศัยสามารถ
อพยพไปตามเสน้ทางทีก่ าหนดไวไ้ด ้กรณุาปฏบิตัติามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยสาธารณะเพือ่
ความปลอดภัยของทา่น 
 

5.  ฉนัควรท ำอยำ่งไร หำกฉนัไมม่ยีำนพำหนะ หรอืตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืในกำรอพยพ?  
• หากมคี าสัง่อพยพ ในกรณีทีจ่ าเป็นสามารถใชย้านพาหนะซึง่แผนกขนสง่ของเมอืงเป็นเจา้ของและใชป้ฎบิตักิาร
ไดเ้พือ่สนับสนุนความจ าเป็นในการเคลือ่นยา้ย  
• ผูพั้กอาศัยจ าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยสาธารณะทราบตัง้แตไ่ดรั้บการตดิตอ่ในครัง้แรกหาก
ทา่นไมม่ยีานพาหนะสว่นตัวในการอพยพ  
• จะมกีารจัดรถบรกิารเพิม่พเิศษใหส้ าหรับผูท้ีต่อ้งการการเขา้ถงึเฉพาะซึง่จ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารประเภทนี ้ 
 

6. จะท ำอยำ่งไรกบัสตัวเ์ลีย้งของฉนั?  
• นอกจากสมาชกิครอบครัวแลว้ผูพั้กอาศัยควรวางแผนการอพยพสตัวเ์ลีย้งในครัวเรอืนหรอืสตัวท์ี่
เลีย้งไวช้ว่ยเหลอืคนดว้ย สตัวเ์ลีย้งในครัวเรอืนหมายถงึสตัวเ์ล็กๆ เชน่ สนัุข แมว หรอืสตัวอ์ืน่ที่
คลา้ยคลงึกนัซึง่พบเห็นไดท่ั้วไปในหมูเ่จา้ของสตัวเ์ลีย้งในทีพั่กอาศัย  

 

• สตัวเ์ลีย้งในครัวเรอืนไมร่วมถงึสตัวต์า่งถิน่หรอืสตัวท์ีเ่ป็นอนัตราย เชน่ ง ูลงิ วัวควาย หรอืสตัวท์ี่
อยูใ่นฟารม์ และสตัวป่์าทีเ่ชือ่งแลว้  

• ส าหรับผูพั้กอาศัยทีไ่มม่ยีานพาหนะสว่นตัวเพือ่อพยพตามค าสัง่ สตัวเ์ลีย้งในครัวเรอืนอาจอพยพรวมไปในยาน
พาพนะเดยีวกนักบัเจา้ของตามทีเ่ทศบาลเมอืงจัดให ้เจา้ของจะตอ้งควบคมุสตัวเ์ลีย้งไดเ้ป็นอยา่งดตีลอดการอพยพ
โดยยานพาหนะของเทศบาลเมอืง 
• เจา้ของสตัวเ์ลีย้งสามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากส านักงานบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉนิแหง่เมอืงแองเคอเรจวา่ควร
น าสิง่ของใดของสตัวเ์ลีย้งตดิตัวไปดว้ยในระหวา่งการอพยพ  
 

7. จะท ำอยำ่งไรกบัมำ้และปศสุตัวอ์ ืน่ของฉนั?  

เสน้ทำง
อพยพหนไีฟ

ป่ำ 

 

http://www.muni.org/oem


3 
 

• เทศบาลเมอืงไมม่ทีรัพยากรหรอืศักยภาพในการอพยพและดแูลปศสุตัวห์รอืสตัวท์ีอ่ยูใ่น
ฟารม์ในภาวะฉุกเฉนิได ้เจา้ของสตัวเ์หลา่นัน้ตอ้งรับผดิชอบดแูลความปลอดภัยและสวัสดภิาพ
ของสตัวข์องตนเองในระหวา่งภาวะฉุกเฉนิ  

• เจา้ของปศสุตัวพ์ืน้เมอืงควรเขา้รว่มหรอืจัดตัง้เครอืขา่ยสนับสนุนรว่มกนัเพือ่ชว่ยเหลอืซึง่กนั
และกนัในระหวา่งภาวะฉุกเฉนิและภัยพบิัต ิ
• เจา้ของปศสุตัวค์วรพจิารณาอพยพสตัวข์องตนแตเ่นิน่ๆ เมือ่เขา้ใกลภ้าวะอนัตรายคกุคาม 
 

8. ทีพ่กัพงิฉุกเฉนิต ัง้อยูท่ ีใ่ด? 
• เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยสาธารณะจะแนะน าผูพั้กอาศัยพรอ้มทัง้แจง้เตอืนลว่งหนา้มากทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ะเป็นไปไดถ้งึต าแหน่งทีต่ัง้ของทีพั่กพงิฉุกเฉนิ สถานทีพั่กพงิฉุกเฉนิอาจเป็นโรงเรยีน อาคาร
เทศบาลเมอืง หรอือาคารเชา่ หรอือาคารทีเ่อกชนเป็นเจา้ของ  
 

• ในท านองเดยีวกนักบัเสน้ทางอพยพ ทีพั่กพงิฉุกเฉนิจะถกูคัดเลอืกโดยยดึสภาวะการณ์และความชดัเจนของพืน้ที่
ทีไ่ดรั้บผลกระทบ จ านวนประชากรทีต่อ้งอพยพก็เป็นปัจจัยในการพจิารณาสถานทีต่ัง้และประเภทของอาคารทีจ่ะใช ้

เป็นทีพั่กพงิฉุกเฉนิดว้ย  

• ผูพั้กอาศัยทีอ่พยพไปอาจถกูพาไปทีศ่นูยรั์บรองชัว่คราวกอ่นในระหวา่งทีก่ าลังมกีารจัดตัง้ทีพั่กพงิฉุกเฉนิ 
• โดยทั่วไปแลว้ สภากาชาดจะเป็นผูบ้รหิารจัดการทีพั่กพงิฉุกเฉนิทีจั่ดตัง้โดยเทศบาลเมอืง  เจา้หนา้ทีบ่รหิาร
จัดการทีห่ลบภัยจะเป็นผูป้ระสานงานเรือ่งบรกิารอาหารส าหรับผูพั้กอาศัยทีอ่พยพมายังทีพั่กพงิฉุกเฉนิ  

• สภากาชาดหรอืส านักงานบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉนิจะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิไดว้า่ตอ้งน าอะไรมายังทีพั่กพงิบา้ง  
 
9. สตัวเ์ลีย้งของฉนัสำมำรถอยูก่บัฉนัในทีพ่กัพงิฉุกเฉนิไดห้รอืไม?่ 
• ไมอ่นุญาตใหส้ตัวเ์ลีย้งอยูใ่นทีพั่กพงิฉุกเฉนิ  เจา้ของควรจัดหาทีพั่กใหส้ตัวเ์ลีย้งของตนหรอืใหเ้พือ่นชว่ยดแูลใน
ขณะทีต่นอาศัยอยูท่ีท่ีพั่กพงิ  
• สตัวช์นดิเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นทีพั่กพงิฉุกเฉนิไดค้อืสนัุขชว่ยเหลอืและมา้ชว่ยเหลอืขนาดเล็กตาม
ขอ้บงัคับและขอ้ก าหนดโดยกฎหมายคนพกิารของสหรัฐอเมรกิา (ADA) 
https://www.ada.gov/service_animals_2010.htm 
• ส าหรับการอพยพขนาดใหญท่ีม่ปีระชาชนและสตัวเ์ลีย้งอพยพจ านวนมาก เทศบาลเมอืงจะจัดตัง้ทีพั่กพงิฉุกเฉนิ
ส าหรับสตัวเ์ลีย้ง  

• ทีพั่กพงิฉุกเฉนิส าหรับสตัวเ์ลีย้งนัน้ไมเ่หมอืนกบัการใหบ้รกิารดแูลสตัวเ์ลีย้ง; เจา้ของสตัวเ์ลีย้งจะตอ้งสามารถ
ชว่ยดแูลสตัวเ์ลีย้งของตนในทีพั่กพงิฉุกเฉนิส าหรับสตัวเ์ลีย้งดว้ย  

• ศนูยค์วบคมุและดแูลสตัวเ์ลีย้งของเทศบาลเมอืงจะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่เจา้ของสตัวเ์ลีย้งตอ้งท าอยา่งไรบา้ง  
 
10.  ฉนัจะรูไ้ดอ้ยำ่งไรวำ่เมือ่ใรปลอดภยัทีจ่ะกลบับำ้นได?้ 
• เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยสาธารณะจะแจง้ใหผู้พั้กอาศัยทราบเมือ่ปลอดภัยพอทีจ่ะกลับบา้นได ้ โดยเบือ้งตน้
จะแจง้ผา่นสือ่แพรภ่าพและเสยีง, NIXLE และสือ่สงัคมออนไลนต์า่งๆ   
• แหลง่ทีพั่กพงิฉุกเฉนิจะแจง้ขอ้มลูดว้ยเชน่กนัเพือ่ชว่ยใหผู้พั้กอาศัยไดเ้ขา้ใจวา่เมือ่ใดจะปลอดภัยพอทีจ่ะกลับ
บา้นได ้  
• เว็ปไซตข์องหน่วยงานตา่งๆ เชน่ เจา้หนา้ทีต่ ารวจ แผนกดับเพลงิ และส านักงานบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉนิจะชว่ย
แจง้ใหป้ระชาชนทราบดว้ยเชน่กนัวา่เมือ่ใดจะปลอดภัยพอทีจ่ะกลับบา้นได ้
 

แผนกต ำรวจแหง่เมอืงแองเคอเรจ 
เฟชบุก๊ https://www.facebook.com/APDInfo  
ทวติเตอร ์ https://twitter.com/APDInfo  
เวป๊ไซตเ์ทศบาลเมอืง  http://www.muni.org/departments/police/pages/default.aspx  
 
แผนกดบัเพลงิแหง่เมอืงแองเคอเรจ 
เฟซบุก๊ https://www.facebook.com/pages/The-Anchorage-Fire-Department 
ทวติเตอร ์ https://twitter.com/afdinfo  
เวป๊ไซตเ์ทศบาลเมอืง http://www.muni.org/departments/fire/pages/default.aspx  
 
ส ำนกังำนบรหิำรจดักำรภำวะฉุกเฉนิ 
เฟซบุก๊ https://www.facebook.com/AnchorageOEM  
ทวติเตอร ์ https://twitter.com/Anchorage_OEM  
เวป๊ไซตเ์ทศบาลเมอืง  http://www.muni.org/departments/oem/pages/default.aspx  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXxqGTk53TAhWFPRQKHalADXoQjRwIBw&url=http://www.gcisd-k12.org/Domain/2349&bvm=bv.152180690,d.cGc&psig=AFQjCNHZpnn5FMMO9xFRyLEhrKwoafJs_Q&ust=1492025615488074
https://www.ada.gov/service_animals_2010.htm
https://www.facebook.com/APDInfo
https://twitter.com/APDInfo
http://www.muni.org/departments/police/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/pages/The-Anchorage-Fire-Department
https://twitter.com/afdinfo
http://www.muni.org/departments/fire/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/AnchorageOEM
https://twitter.com/Anchorage_OEM
http://www.muni.org/departments/oem/pages/default.aspx
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ผูพ้กัอำศยัควรเตรยีมพรอ้มส ำหรบัเหตฉุุกเฉนิหรอืภยัพบิตัทิกุชนดิโดย : 
□ จดัท ำชุดเตรยีมควำมพรอ้ม! 
• จัดท าชดุเตรยีมความพรอ้มส าหรับการพักทีส่ถานพักพงิฉุกเฉนิโดยมเีสบยีงส าหรับ 7 วันหรอื
มากกวา่ และ จัดท าชดุพรอ้มอพยพขนาดเล็กลงทีค่ณุสามารถควา้ไปไดใ้นกรณีทีต่อ้งออกจากบา้น
อยา่งเรง่ดว่น! 

• รวมถงึ น ้า อาหาร ยา เสือ้ผา้ เงนิสด เครือ่งอาบน ้า สิง่ของสขุภัณฑ,์ สิง่ของดแูลสตัวเ์ลีย้ง  
และสิง่จ าเป็นเฉพาะ (เครือ่งชว่ยตา่งๆ, อาหารเฉพาะ เป็นตน้)  

□ มแีผน! 
• คณุจะตดิตอ่สือ่สารอยา่งไร? คณุจะด าเนนิการอยา่งไร? 

□ ตดิตำมขอ้มลูขำ่วสำร! 
• ลงชือ่เขา้รว่ม Nixle เพือ่ขอรับการแจง้เตอืนและค าแนะน าตา่งๆ ผา่นขอ้ความทางโทรศัพท ์เฟ
ซบุก๊ หรอืทวติเตอรจ์ากแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะแหง่เมอืงแองเคอเรจ สง่ขอ้ความแจง้
รหัสไปรษณีย ์MOA ของคณุไปที ่888777 หรอืสมัครออนไลนท์ี ่Nixle.com  

• ฟัง อา่น ด ูและตดิตามสือ่เผยแพรข่า่วสารของทอ้งถิน่ 
ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการพัฒนาแผน การจัดท าชดุพรอ้มอพยพ และการรับขอ้มลูขา่วสารไดจ้าก  
ส านักบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉนิ 

กำรเตรยีมควำมพรอ้มเกีย่วกบัไฟป่ำ… 
 
□ เตรยีมพรอ้ม! ปรบัตวักบัไฟป่ำและเตรยีมพรอ้ม!  
มคีวามรับผดิชอบสว่นตัวและเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นเกดิภัยคกุคามจากไฟป่าเพือ่ใหบ้า้นคณุมคีวามพรอ้มในกรณี
ทีเ่กดิเพลงิไหม ้สรา้งแนวป้องกนัโดยก าจัดพุม่ไมอ้อกจากบรเิวณบา้น ใชก้ารปรับภมูปิระเทศใหม้แีนวกนัไฟ และท า
ใหบ้า้นแข็งแรงตามมาตรการการกอ่สรา้งแบบป้องกนัไฟ  รวบรวมสิง่ของทีจ่ าเป็นในยามฉุกเฉนิและทรัพยส์นิตา่งๆ
เก็บไวใ้นทีป่ลอดภัย วางแผนเสน้ทางหลบหนแีละท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูอ้ยูอ่าศัยในบา้นทกุคนทราบถงึแผนปฏบิตักิาร
นี ้

□ จดักำร! พฒันำและคงกำรตระหนกัรูต้อ่สถำนะกำรณ!์ 
เก็บสิง่ของจ าเป็นยามฉุกเฉนิใสก่ระเป๋า. ตดิตามขา่วสารและขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัไฟป่าจาก
สือ่ทอ้งถิน่ แผนกดับเพลงิของทอ้งถิน่และแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 
□ ไป! ปฏบิตัแิตเ่นิน่ๆ! 
ปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารไฟป่าสว่นตัวของคณุ  การกระท าดังกลา่วไมเ่พยีงชว่ยใหค้ณุ
ปลอดภัยแตจ่ะชว่ยใหพ้นักงานดับเพลงิสามารถวางแผนทรัพยากรตอ่สูก้บัไฟป่าได ้ 
 http://www.wildlandfirersg.org/Resident 

จดัท ำชุด
เตรยีมควำม

พรอ้ม 

มแีผน 

รบัขอ้มลูขำ่วสำร 

เตรียมพร้อม, จัดการ, ไป! 

เตรยีมพรอ้ม, จดักำร, ไป! 

http://www.wildlandfirersg.org/Resident

