Misheni ya Do 1 Thing ni kuwahimiza watu, familia, biashara na
jamii kujiandaa kwa hatari zote na kuweza kukwepa msiba.
LENGO: Hakikisha kila mtu katika kaya yako anaweza
kupokea, kuelewa, na kushughulikia maelezo yaliyopokewa
wakati wa dharura.

Kazi, Shule na Jamii
Misiba inaweza kufanyi wakati wowote. Kama uko mbali na nyumbani, je unajua unaweza
kupata wapi vituo salama vya kujikinga? Je, unajua taratibu za hali ya dharura ni zipi kwa
shule ya mtoto wako au mahali pako pa kufanya kazi? Je, watu wanaokutegemea watajua cha
kufanya kama huwezi kuwafikia? Jua jinsi ya kuhakikisha wewe na wapendwa wako wako
salama wakati wa msiba, haijalisha mahali ulipo.

Chagua moja kati ya mambo yafuatayo ya kufanya mwezi
huu ili ujiandae vyema:
Hakikisha taratibu za hali ya dharura ziko katika
mahali pako pa kazini au shuleni.
Ongea na mwajiri wako kuhusu mipango ya dharura ya jengo ambalo unafanya kazi. Ongea
na wasimamizi katika shule ya mtoto wako na maeneo mengine ambayo wewe au wanafamilia
mnachukua muda wenyu kuhusu mipango yao ya hali ya dharura pia.
Njia za kuwa salama kazini na shuleni:
•
•
•
•

Hakikisha njia za kutoka na maeneo ya vituo za kujikinga na tufani zimewekwa alama
kwenye ramani na kuchapishwa kwenye jengo.
Himiza mafunzo ya dharura.
Saidia kuunda furushi la dharura la suhula.
Jua ni wapi vifaa vya kuzima moto na Vifaa Otomatiki vya Stima vya Nje (AED) vipo.
Karatasi ya kweli ya "Matoleo ya Dharura" ina maelezo zaidi
kuhusu kutengeneza furushi za dharura za kazini na shuleni.

Peana vifaa vya dharura kwa watu wanaokutegemea
(wanafunzi wa chuo kikuu, wazazi wazee n.k.).
Weka pamoja furushi msingi za dharura kwa watu ambao hawawezi kufanya hivyo kivyao au
kwa wale ambao hawawezi kufikiria kufanya hivyo wenyewe. Waonyeshe ni nini kiko kwenye
furushi na uongee nao kuhusu misiba.
Hakikisha furushi linafikia mahitaji yao maalum. Kwa mfano, kama mtu anatumia dawa za
kuagiza, jumuisha orodha ya dawa na vipimo. Kwa wanafunzi wa chuo kikuu, hakikisha furushi
ni ndogo ili kutoshea nafasi ambayo wanayo.
Wanafunzi wa Chuo kikuu
Ongea na mwanafunzi wako wa chuo kikuu kuhusu jinsi ya kuwasiliana msiba ukitokea.
Hakikisha anafahamu kwamba simu za mkononi huenda zisifanye kazi wakati wa msiba.
Chagua mwasiliani wa dharura ambaye haishi karibu na wewe au chuo kikuu. Panga na
mwafunzi wako kumpigia simu mtu huyo kama hawezi kukufikia wakati wa msiba.
Tembelea wavuti ya chuo kikuu cha mwanafunzi wako ili kung'amua kuhusu mipango na
taratibu za msiba za shule. Vyuo vingine kuu vitatoa namba ya simu ambayo unaweza kupiga
wakati wa dharura. Ukikosa kupata namba kwenye wavuti, pigia simu ofisi ya usajili na uulize.
Ongeza namba kwenye orodha yako ya mawasiliano ya dharura. Hakikisha wanafunzi wako
wanajua kukupigia simu kama kuna hali ya dharura katika kampasi. Pia, hakikisha mwanafunzi
wako amesajiliwa kwa mfumo wowote wa taarifa ya dharura katika kampasi yao.
Bima
Ongea na wakala wako wa bima ili kung'amua kama sera yako inashughulikia mali ya
mwanafunzi wako akiwa nje shuleni. Heunda ukahitaji kununua sera ya ziada ya mpangishaji.
Wasiliana pia na mtoa bima wako wa afya ili kung'amua ni wapi mwanafunzi wako anaweza
kupata bima ya afya shuleni.

Jua jinsi wengine katika jamii yako wataitikia wakati
wa msiba.
Wasiliana na meneja wa hali ya dharura wa eneo yako, au polisi wa eneo lako na idra ya
mazimamoto, na uwaulize wapitie mipango ya dharura ya shule yako au mahali pa kazi. Kwa
njia hiyo utakuwa na uhakika kwamba upangaji wako hautaingiliana na majibu ya dharura wakati
huo unapofika. Kwa mfano, kama mtoto wako anapanga kuwaweka wanafunzi katika eneo
fulani ili wasubiri wazazi kuwachukua, hakikisha kwamba polisi na mazimamoto wanakubaliana
kwamba eneo ni salama na kwamba wazazi wataruhusiwa kufikia eneo katika hali ya dharura.
Ng'amua kama jamii yako imeunda njia za kupitia wakati wa mafuriko, tufani, au misiba
mingine. Jumuisha maelezo hayo katika mipango yako. Pata mchango kutoka kwa watu
wengine katika suhula yako juu ya mipango. Ni muhimu sana kuwajumuisha watu wenye
ulemavu. Hakikisha kwamba mipango unayokuza itafanya kazi kwa kila mtu.
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