BEREDSKAPSPLAN I SAMBAND MED NATURKATASTROFER
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY:
Alla bosatta i USA måste i första hand ALLTID följa direktiv och anvisningar från Department of
Homeland Security vid katastrofer och evakuering. Denna regel gäller även för svenskar på
besök.
U.S Department of Homeland Security www.dhs.gov tel. 1 202-282-8000
UPPSAMLINGSPLATSER:
I första hand ska direktiv från Department of Homeland Security följas. Det är också viktigt att
man innan en katastrof som kräver evakuering bestämmer var man skall träffas om man förlorar
kontakt med varandra. Man kan få information om skyddsrum på
www.floridadisaster.org/shelters
SMS – Short Message Service: Se till att uppmana att sända SMS meddelande via mobil
telefonen. Se även till att din familj kan sända SMS i en nödsituation.
TELEFON: En analog telefon rekommenderas eftersom den även fungerar när strömmen har
gått vilket en sladdlös telefon inte gör.
FÖRSLAG TILL BEREDSKAPSUTRUSTNING:
MAT OCH VATTEN: Extra vatten, konserver, torrmat, barnmat, hund/kattmat som kan täcka
familjens behov i minst 3 dagar.
MEDICINER: Receptbelagda mediciner, antibiotika, antihistamine (t.ex Benadryl), Neosporin.
FÖRSTA HJÄLPEN KIT
KONTANTER: Vid strömavbrott kan du inte betala med kreditkort eller använda ATM maskiner.
VIKTIGA HANDLINGAR: Pass, Permanent Resident Card, hem och sjukförsäkringsdokument
och andra viktiga handlingar samlat på samma ställe samt kopior på annan plats.
GENERATOR
BENSIN: Se till att bilen alltid är fulltankad och extra bensin finns för användning av generator.
DIVERSE ARTIKLAR: Bärbar radio, ficklampa, batterier, tändare eller tändstickor, stearinljus,
desinfektionsservetter, plasthandskar, konservöppnare, hygien artiklar, blöjor, myggspray,
solskydd.

Embassy of Sweden Washington
Adress:

Telefon:
Fax:
Email:
Website:
Kontorstider:

Embassy of Sweden
2900 K Street, N.W
Washington, DC 20007, USA
+1 202-467 2600; tryck 9 för operator. After hours Emergency line
+1 202-415 1007
+1 202-467 2699
ambassaden.washington@foreign.ministry.se
www.swedenabroad.com/washington
Monday-Friday 8:20am-5:00pm (EST)

USA:s krisberedskapsorganisationer
Du kan hitta säkerhets-, beredskaps- och väderrelaterad information online på följande
websidor:
U.S Department of Homeland Security. www.dhs.gov tel. 1 202-282-8000
Federal Emergency Management Agency. www.fema.gov tel. 1 800-621 3362
My Florida, den officiella portalen för delstaten Florida. www.myflorida.com
Florida Division of Emergency Management. www.floridadisaster.org
Ready Campaign. www.ready.gov
Röda Korset www.redcross.org
Röda Korset i USA har tagit fram en webbplats för att underlätta vid sökning av privatpersoner i
en katastrof eller större krissituation. På sajten kan man anmäla sig själv för att informera
anhöriga om att man mår bra och befinner sig i säkerhet.
Alla svenskar som bor eller vistas i USA uppmanas att anmäla sig på webbplatsen Safe and
Well för att enkelt ge sig till känna och kommunicera med anhöriga i en krissituation. Man
uppger bara sitt för och efternamn, och väljer från en lista med standardmeddelanden. Alla
anhöriga kan sedan omdelbart söka fram din information och få bekräftat att du är välbehållen
och utom fara. Läs mer och anmäl dig på www.redcross.org/safeandwell

Väderinformation
National Weather Service (NWS) www.weather.gov/safety.php
Mobile NWS for smartphones: mobile.weather.gov
National Hurricane Center (NHC) www.nhc.noaa.gov
Mobile NHC in basic HTML:
www.nhc.noaa.gov/mobile
NHC Facebook Page:
www.facebook.com/US.NOAA.NationalHurricaneCenter.gov

Disclaimer: Consulate of Sweden ansvarar inte för innehållet i de länkar som vi hänvisar till ej
heller för att informationen är komplett.

