
Atlas: ứng Dụng Di Động Sẵn Sàng Cho Kinh Doanh!  
Thành phần cốt lõi của Sáng kiến Phòng Tránh dành cho doanh nghiệp

Hơn 3 năm qua, Trung tâm Phòng Tránh Thảm Họa Toàn cầu của Hội Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ đã phát triển 
và giới thiệu Atlas: Sẵn Sàng cho Kinh Doanh, một ứng dụng di động linh hoạt có sức thu hút nhằm nâng cao khả năng 
phòng tránh và ứng phó của các doanh nghiệp nhỏ. Với vai trò quan trọng trong cộng đồng và thị trường toàn cầu, các 
doanh nghiệp nhỏ góp phần tạo ra việc làm và các chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp này là công cụ kích thích và khôi 
phục hoạt động kinh tế ở cấp cộng đồng sau thảm họa. 

Trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ chỉ qua trực giác cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng tránh tác động 
của thảm họa đối với các hoạt động của họ, thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn các doanh nghiệp nhỏ không chủ 
động lên kế hoạch trước. Sở dĩ có tình trạng như vậy là do chi phí tài chính cao, thiếu hướng dẫn hành động và vì có thể 
gây ra các khó khăn không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho các cộng đồng xung quanh. 

Ứng dụng Atlas giảm thiểu các rào cản trên vì là một công cụ dễ 
truy cập và miễn phí giúp các doanh nghiệp địa phương chuẩn bị 
từng bước một. Được tạo ra dành để giúp các doanh nghiệp nhỏ, 
các chủ hoặc giám đốc doanh nghiệp học cách nâng cao khả 
năng phòng tránh qua việc tự thân hoặc cùng với nhân viên hoàn 
thành nhiệm vụ, qua kiểm tra mức độ sẵn sàng hoạt động, kiểm 
tra các mạng lưới và các mối quan hệ, công tác lãnh đạo và văn 
hóa, thay đổi mức độ sẵn sàng và khả năng hỗ trợ nhân viên tại 
nơi làm việc. Dựa trên tiến bộ của người sử dụng thông qua bốn 
cấp độ ứng dụng và phản hồi đối với các câu hỏi về phòng tránh, 
ứng dụng Atlas sẽ khéo léo tự tạo một 'Kế hoạch  Khủng Hoảng 
và Phục Hồi' có thể chia sẻ, được sử dụng không chỉ trong khi xảy 
ra thảm họa mà còn để diễn tập sự sẵn sàng và rèn luyện kỹ năng 
cho nhân viên.  

Ứng dụng di động sử dụng các tính năng tương tác, bao gồm các 
buổi trò chuyện với Atlas nhắc người sử dụng đánh giá mức độ 
chuẩn bị phòng tránh của mình, kiểm tra sự tiến bộ và hướng dẫn 
họ trên hành trình duy nhất hướng đến sự hồi phục. Hệ thống 
quản lý nội dung linh hoạt của ứng dụng Atlas là con đường duy 
nhất giúp người sử dụng đạt được điều này vì nó có thể được điều 
chỉnh để hiển thị nội dung theo vị trí của họ, được dịch sang  
ngôn ngữ, tiếng địa phương của họ không giới hạn - được sửa đổi 
để có nội dung theo từng ngành cụ thể nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp tốt hơn và duy trì sự hứng thú của họ suốt trên hành trình 
này.  

“Rõ ràng [Atlas] là một ứng dụng về sự phục hồi sau thảm họa và phục hồi kinh 
doanh, nhằm đảm bảo bạn có những thứ cần thiết.” - theo ý kiến của Chủ doanh 

nghiệp nhỏ, ở New Zealand. 
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Là thành phần của Hội Chữ thập và Trăng lưỡi liềm đỏ toàn cầu, Trung tâm Phòng Tránh Thảm Họa Toàn cầu là một trung tâm nguồn 
thúc đẩy sự đổi mới trong việc phòng tránh thảm họa và hỗ trợ việc học hỏi, chia sẻ kiến thức giữa các đối tượng đang làm công tác 
phòng tránh thảm họa trên toàn cầu. Một khía cạnh quan trọng của Trung tâm Phòng Tránh Thảm Họa toàn cầu là thúc đẩy các cách 
tiếp cận sáng tạo để phòng tránh thảm họa, như việc sử dụng công nghệ một cách sáng tạo. Thông qua Sáng kiến Phòng Tránh cho 
Doanh Nghiệp, các Hội Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm Đỏ quốc gia và các tổ chức thành viên có thể cung cấp ứng dụng Atlas: Sẵn Sàng 
cho Kinh Doanh cho các cộng đồng địa phương nhằm tăng cường khả năng phục hồi cho toàn cộng đồng và giảm thiểu các tác động 
của thảm họa. 

Tải xuống tại: preparecenter.org/atlasapp

Một phương pháp phòng tránh sáng tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ 

Ứng dụng Atlas: Sẵn Sàng cho Kinh Doanh có sẵn bằng 7 ngôn 
ngữ - tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Indonesia, tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Swahili và tiếng Việt - với nhiều ngôn ngữ 

đang phát triển..
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