COMO DEVO ME PREPARAR?
Prepare uma mochila com
documentos, contatos (celulares
podem não funcionar durante um
desastre) e remédios etiquetados.
Tenha um plano para a família e
visite www.ready.gov para saber
mais sobre preparação e items
essenciais. Liste rotas de fuga e
lugares para ficar.
Tenha um plano para bichos de
estimação e converse com um
gestor de emergência local.
Animais de serviço podem ficar
em abrigos se a vacinação estiver
em dia. Para mais informações:
https://animalemergency.nj.gov

O primeiro passo em preparação
para indivíduos que podem
precisar de assistência em
desastres.

Registre-se
em
Sistemas
Públicos de Alerta (como NJ 21-1, Reverse 911, Swift911, Nixle)
do seu condado ou do Escritório
de Gestão de Emergência local.
Envie “ReadyNJ” para 898-211 e
receba alertas sobre desastres.
Informe seu provedor de
energia elétrica se utiliza algum
equipamento médico que requer
eletricidade para funcionar.

Registre-se hoje—
esteja preparado amanhã!

Visite ready.nj.gov hoje para se
preparar para desastres.

www.registerready.nj.gov

O QUE É REGISTER READY?

QUEM DEVE SE REGISTRAR?

QUEM VÊ MEUS DADOS?

Register Ready é um banco de
dados gratuito, seguro e voluntário
para pessoas com deficiência e
necessidades funcionais e de
acesso (DAFN, sigla em inglês)
que podem precisar de assistência
em caso de desastre.
Você (ou alguém em seu nome)
deve fazer o registro se você tiver
deficiência física, comportamental,
cognitiva, de desenvolvimento ou
uma barreira de linguagem ou
dificuldade de transporte que
possa dificultar sua evacuação ou
busca por abrigo em caso de
desastre.

Residentes de NJ permanentes
ou sazonais com deficiências e
que podem precisar de ajuda de
emergência devem se registrar.
Também deve se registrar quem
tiver uma dificuldade temporária,
como gravidez de alto risco ou
outra condição médica séria.

Register Ready cumpre todas as
leis para proteger sua privacidade
e dados pessoais. A comunidade
de gestão de emergência, que
inclui socorristas e funcionários de
saúde pública, tem acesso ao
Register Ready para planejar e
coordenar emergências.

Não espere,
registre hoje!
COMO FAÇO O REGISTRO?
◊
◊

◊
◊

Register Ready é:
⇒ Gratuito
⇒ Voluntário
⇒ Seguro e confidencial
⇒ Protege sua privacidade
⇒ Usado por gestores de
emergência

Visite: www.registerready.nj.gov
Telefone 2-1-1 (em NJ), ou
pelo número gratuito 877-6521148 (TTY/ TDD e serviços de
tradução disponíveis)
Contate o Escritório de Gestão
de Emergência do seu condado
Contate o Centro de Vida
Independente local
Atualize sua informação
pelo menos anualmente.

COMO USAM MEUS DADOS?
O Register Ready é usado de
várias maneiras. Equipes de
emergência usam as informações
para planejar, enviar mensagens,
ajudar na evacuação e apoiar a
busca por abrigo e a recuperação
pós-desastre. Contate o Escritório
de Gestão de Emergência local
para saber como o Register
Ready é usado e o que você pode
fazer para se preparar.

Em situação de risco, não
espere ajuda — ligue para 9-1-1.

