
Ընտանեկան պլան արտակարգ իրավիճակների 
դեպքում. արտակարգ իրավիճակներում 
անհրաժեշտ իրերի հավաքածու 
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Ունեցեք Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ իրերի հավաքածու՝ հեշտ հասանելի ջրակայուն և կրծողներից պաշտպանված 

տարաներում: Ստորև ներկայացված է առաջարկվող ապրանքների ցանկը, որոնք արժե ունենալ ձեր հավաքածուի մեջ: Դուք պետք 

է ունենաք բավարար պաշարներ՝ ձեր ընտանիքը պահելու համար՝ առնվազն երեք օր կամ 72 ժամ: Ցանկալի է թարմացնել ջրի, 

սննդամթերքի և դեղերի պաշարները, որպեսզի հեշտացվի ձեր հավաքածուի պարբերական համալրումը:  

Ջուր՝ օրական մեկ գալոն մեկ անձի համար՝ առնվազն   

3 օրվա համար (3+ գալոն՝ յուրաքանչյուր անձի համար) 

Սնունդ, չփչացող սննդամթերքի առնվազն 3 օրվա պաշար 

•  Չորացրած մրգեր 

•  Էներգետիկ/սպիտակուցային սալիկներ 

•  Ըմպելիքի փոշի 

•  Լուծվող սննդի փաթեթներ (օր.՝ վարսակի ալյուր,  

ռամեն արիշտա,  ապուրներ, և այլն) 

•  Պահածոյացված մթերքներ 

•  Բացիչ 

•  Կաթսաներ՝ պատրաստելու համար 

Թղթե ապրանքներ և սանիտարական պարագաներ 

•  Թղթե ափսեներ 

•  Պլաստիկե սպասք 

•  Թղթե սրբիչներ 

•  Զուգարանի թուղթ 

•  Աղբի տոպրակներ 

Անձնական հիգիենայի պարագաներ 

•  Խոնավ անձեռոցիկներ 

•  Ձեռքի օճառ 

•  Լվացող հեղուկ միջոց 

•  Շամպուն 

•  Մազերի խոզանակ/սանր 

•  Ատամի մածուկ և ատամի խոզանակներ 

•  Դեզոդորանտ 

•  Կանացի պարագաներ 

Մանկական պարագաներ 

•  Բաղադրատոմս և/կամ սնունդ 

• Փամփերսներ և մաքրող անձեռոցիկներ 

Հագուստ 

•  Հագուստ 

•  Կոշիկներ/ճտքավոր կոշիկներ 

•  Բաճկոններ/վերարկուներ 

•  Ձեռնոցներ (այսինքն՝ ծանր աշխատանքային ձեռնոցներ)  

sdge.com/checklists  

Խորոված, գազով գրիլ կամ ճամփորդական գազօջախ (միայն բացօթյա տարածքների համար) 

•  Ածուխ 

•  Փայտածուխ վառելու հեղուկ 

•  Լուցկի կամ կրակայրիչ/բոցավառիչ 

•  Պրոպան 

Վերմակներ և քնապարկեր

Առաջին օգնության հավաքածու 

•  Առաջին բուժօգնության ձեռնարկ 

•  Հակասեպտիկներ 

•  Կպչուն վիրակապեր, բինտ, կպչուն ժապավեն 

•  Էլաստիկ վիրակապեր, ոսկրակալներ 

•  Աչքերի լվացման լուծույթ 

•  Սառեցնող փաթեթներ 

Դեղորայք, դեղատոմսով և առանց դեղատոմսի 

Ակնոցներ, ատամնապրոթեզներ, լսողական սարքեր և այլն: 

 Փոշուց պաշտպանող դիմակներ (ռեսպիրատոր)  

Լապտերներ 

Ռադիո, մարտկոցով կամ ձեռքով աշխատեցվող 

Ժամացույց՝ մարտկոցով 

Լրացուցիչ մարտկոցներ 

Բջջային հեռախոսներ և լիցքավորիչներ 

Ընտանի կենդանու պարագաներ 

•  ID-ի պիտակներով վզակապ և վզափոկ/փոխադրիչ 

•  Սնունդ և ջուր 

•  Սանիտարական պարագաներ (այսինքն՝ կատվի զուգարանի լցանյութ) 

•  Դեղամիջոցներ 

Բանալի կամ հարթաշուրթ՝ կոմունալ ծառայություններն անջատելու համար 

Դանակ կամ բազմաֆունկցիոնալ գործիք 

Մեկուսիչ կպչուն ժապավեն 

Կրակմարիչ 

Սուլիչ՝ օգնություն խնդրելու ազդանշան տալու համար 

Սան Դիեգո, Իմպերիալ, Օրինջ, Ռիվերսայդ և Լոս Անջելես վարչաշրջանների քարտեզներ 

Արտակարգ իրավիճակների դեպքում ընտանեկան պլան և կոնտակտային ցուցակներ  

(թղթային տարբերակ)  
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