
TENHA UM KIT DE EMERGÊNCIA PRONTO
Em uma emergência, você pode ter apenas um minuto de antecedência para 
evacuar. Aqui estão alguns itens sugeridos a serem considerados.

SUA LISTA
 Água engarrafada para três dias (aprox. 3,5 litros por pessoa por dia) 

 Kit de primeiros socorros, medicamentos essenciais e óculos para leitura

 Três dias de alimentos embalados, secos e enlatados 

 Abridor de latas manual 

 Ração e caixa de transporte para animais de estimação 

 Rádio portátil e lanternas com baterias extras em sacolas impermeáveis 

 Um conjunto extra de chaves do carro, dinheiro e cartões de crédito 

 Itens especiais para bebês

 Celular com carregadores e bateria reserva

 Apito, para sinalizar por socorro

 Mala/mochila com roupas e produtos de higiene pessoal

 Máscara

 Desinfetante para as mãos

 Extintor de incêndio 

 Documentos importantes

ITENS PARA IDOSOS E PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIA
 Equipamento médico (incluindo baterias e carregadores)

 Receitas médicas

 Lista de fornecedores de produtos médicos, farmacêuticos 

e de dispositivos médicos, incluindo números de telefone

 Cópias de prescrições, pedidos médicos e números  

de série de dispositivos médicos

 Óculos para leitura e aparelhos auditivos extras  

(incluem baterias extras)

 Etiquetas de alerta médico, pulseiras ou descrição  

por escrito de sua deficiência e/ou necessidades, se você  

não conseguir descrever a situação em uma emergência

 Tecnologia assistiva e/ou ferramentas de comunicação

 Habitação acessível

 Animal de assistência

Planeje a segurança com dicas, vídeos e listas de verificação em sdge.com/emergency.

Siga-nos em:



INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES
Em caso de emergência, a coisa mais importante que você pode fazer é estar preparado.

SDG&E®

Ligue para 1-800-411-7343 ou visite sdge.com/safety  para obter 

maiores informações. 

Centros de recursos comunitários
Durante longos desligamentos de energia para segurança pública, 

abriremos centros de recursos. Encontre um centro de recursos  

em sdge.com/resource-centers.

Ready San Diego
Escritório de Serviços de Emergência do Condado. Inscreva-se para 

receber notificações em caso de emergência: readysandiego.org

Faça download do aplicativo SD Emergency
https://www.readysandiego.org/SDEmergencyApp/
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Cruz Vermelha americana 
Capítulo dos condados de San Diego/Imperial.

Ajuda antes, durante e depois de emergências. 

Condados de San Diego/Imperial: redcross.org/sandiego

Condado de Orange: redcross.org/oc

211 Hotline 
A SDG&E e 211 colaboraram para fornecer informações e serviços 

adequados para aumentar a preparação e a autorresiliência 

durante um PSPS e emergências. Os serviços podem incluir 

transporte assistido, energia de reserva, itens de preparação, 

segurança alimentar, abrigo temporário e verificações  

de bem-estar. Um operador pode ajudá-lo a encontrar  

o que você precisa em sua localização, basta discar 211. 

Notícias da rádio AM 1600 KOGO 
Sintonize a estação de rádio KOGO para ouvir as últimas 

atualizações durante uma emergência.

DISQUE 911 PARA POLÍCIA, INCÊNDIO  
E EMERGÊNCIAS MÉDICAS

SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIOS FLORESTAIS
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