CO MOGĘ ZROBIĆ ŻEBY SIĘ
PRZYGOTOWAĆ?
Zorganizuj torbę podróżną ze swoim
dowodem
tożsamości,
ważnymi
dokumentami, lekami w oznaczonych
pojemnikach
i
ważne
informacje
kontaktowe (telefony komórkowe mogą
nie działać podczas klęski żywiołowej).
Aktualizuj zawartość torby podróżnej.
Zrób
plan
domu
na
stronie
z
pomocą
list
www.ready.gov
kontrolnych i poradników gotowości.
Twój plan powinien uwzględniać drogi
ewakuacji i miejsca pobytu.

Wejdź na stronę ready.nj.gov dzisiaj,
aby lepiej się przygotować na lokalne
klęski żywiołowe.
Pierwszy krok w zakresie przygotowania
kryzysowego dla osób, które mogą
potrzebować pomocy podczas
klęski żywiołowej.

Sporządź
plany
dla
zwierząt
domowych przed sytuacją krytyczną i
zapytaj lokalnego kierownika ds.
sytuacji
awaryjnych
gdzie
jest
schronisko dla zwierząt. Zwierzępomocnik z aktualnym szczepieniem
przeciwko
wściekliźnie
zostanie
dopuszczone do pobytu w schronisku.
Więcej wskazówek uzyskasz pod
adresem:
https://animalemergency.nj.gov
Zarejestruj
się
w
systemie
publicznego ostrzegania w swojej
społeczności
(np.
Reverse
911,
Swift911, NJ 2-1-1, Nixle) poprzez
krajowe lub lokalne biuro zarządzania
kryzysowego. Wyślij „ReadyNJ” na
numer 898-211, aby otrzymywać
tekstowe informacje dotyczące tego, jak
się przygotować do sytuacji kryzysowej i
być na bieżąco informowanym podczas
kolejnej klęski żywiołowej.
Poinformuj
dostawcę
energii
elektrycznej
jeśli
masz
sprzęt
medyczny, który wymaga zasilania,

Zarejestruj się dzisiaj—
żeby być gotowym jutro!
www.registerready.nj.gov
Wchodzi w życie z
dniem 8/10/2019

CO TO JEST REGISTER READY?
Register
Ready
to
darmowa,
bezpieczna, dobrowolna baza danych
służąca do pomocy specjalistom ds.
zarządzania kryzysowego i ratownikom
pomagać osobom niepełnosprawnym, z
potrzebą
zapewnienia
dostępu
i
działania (DAFN), które mogą wymagać
pomocy w sytuacji klęski żywiołowej.
Zachęcamy Cię (lub kogoś w Twoim
imieniu) do zarejestrowania się, jeśli
masz jakiekolwiek upośledzenie natury
fizycznej, rozwojowej, poznawczej lub
behawioralnej, barierę językową lub
problem z przemieszczaniem się, które
mogłyby Ci utrudniać bezpieczne
schronienie lub ewakuację podczas
klęski żywiołowej.

KTO POWINIEN SIĘ
ZAREJESTROWAĆ?
Stali i sezonowi mieszkańcy stanu NJ z
DAFN, którzy mogą wymagać pomocy
podczas ewakuacji, schronienia w
swoim miejscu lub w publicznym
schronie albo wymagający pomocy
podczas
kryzysu,
powinni
się
zarejestrować. Osoby z tymczasową
niepełnosprawnością, jak na przykład
ciąża wysokiego ryzyka lub poważny
stan
zdrowotny,
powinni
się
zarejestrować.

Register Ready przestrzega wszystkich
wymogów ochrony prywatności i danych
osobowych.
Społeczność
ds.
zarządzania
kryzysowego,
która
obejmuje
urzędników
zdrowia
publicznego i ratowników, ma dostęp do
Register Ready w zakresie planowania i
koordynacji.

Nie zwlekaj,
zarejestruj się
dzisiaj!!!

JAK MOGĘ SIĘ
ZAREJESTROWAĆ?
◊
◊

◊

Register Ready jest:
⇒ Darmowa
⇒ Dobrowolna
⇒ Bezpieczna i poufna
⇒ Chroniąca Twoją prywatność
⇒ Używana przez kierowników ds.
zarządzania kryzysowego

KTO WIDZI MOJE INFORMACJE?

◊

Wejdź
na
stronę:
www.registerready.nj.gov
Zadzwoń pod numer 2-1-1 (w stanie
NJ) lub 877-652-1148 darmowa linia
(dostępne są usługi TTY/ TDD i
tłumaczenia)
Skontaktuj
się
z
punktem
zarządzania
kryzysowego
w
urzędzie gminy
Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem
Center for Independent Living
Aktualizuj swoje
informacje co
najmniej raz do
roku.

JAK SĄ WYKORZYSTYWANE
MOJE DANE?
Społeczności korzystają z Register
Ready na różne sposoby. Specjaliści
ds. zarządzania kryzysowego i zaufany
personel
mogą
wykorzystywać
informacje do planowania, wysyłania
wiadomości publicznych, pomocy w
ewakuacji i udzielaniu schronienia oraz
do opracowania strategii pomocy po
klęsce żywiołowej. Po zarejestrowaniu
się, skontaktuj się z lokalnym biurem ds.
zarządzania
kryzysowego,
aby
dowiedzieć się w jaki sposób personel
wykorzystuje Register Ready i co
możesz zrobić, aby podnieść poziom
swojego przygotowania.
W sytuacji zagrażającej życiu nie
czekaj na pomoc - dzwoń pod
numer 9-1-1

