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Các Thông Tin Quan Tr†ng VŠ ViŒc ChuÄn BÎ S¤n Sàng ChÓng Bão
 
Xin xem cä møc Các Thông Tin Quan Tr†ng VŠ ViŒc Phøc HÒi Sau CÖn Bão 
(www.bt.cdc.gov/hurricanes/vi/pdf/hurricanerecovery.pdf). 
 
CDC cung cÃp nh»ng l©i khuyên quan tr†ng này Ç‹ giúp quš vÎ chuÄn bÎ s¤n sàng chÓng bão và giäi quy‰t hÆu quä sau cÖn bão. ñ‹ 
tìm hi‹u thêm vŠ bão, xin t§i thæm Trang mång ÇiŒn toán vŠ Các CÖn Bão và Các Tình Trång Th©i Ti‰t KhÄn CÃp 
(www.cdc.gov/nceh/emergency/hurricanes) cûa CDC. 
 
ChuÄn BÎ S¤n Sàng ChÓng Bão 
 
N‰u quš vÎ ÇÜ®c thông báo ÇŠ phòng có bão ho¥c báo Ç¶ng bão, sau Çây là m¶t sÓ bÜ§c cÖ bän Ç‹ chuÄn bÎ s¤n sàng chÓng bão: 
 

• Tìm hi‹u vŠ các k‰ hoåch hành Ç¶ng trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp, các tín hiŒu cänh báo, các l¶ trình sÖ tán, và các nÖi trú Än 
khÄn cÃp trong c¶ng ÇÒng quš vÎ. 

• NhÆn bi‰t các hi‹m h†a có th‹ xäy Ç‰n v§i ngôi nhà cûa quš vÎ và bi‰t cách bäo vŒ ho¥c bäo Çäm an toàn cho ngôi nhà trÜ§c 
các Ç®t bão. ChuÄn bÎ s¤n sàng Ç‹ ng¡t nguÒn ÇiŒn khi có nÜ§c Ç†ng trong nhà, các ÇÜ©ng dây ÇiŒn bÎ rÖi, ho¥c trÜ§c khi quš 
vÎ sÖ tán. T¡t các nguÒn cung cÃp khí gas và nÜ§c trÜ§c khi quš vÎ sÖ tán. Gia cÓ các vÆt liŒu xây d¿ng có cÃu trúc không 
ch¡c ch¡n. 

• Mua m¶t chi‰c bình dÆp lºa và bäo Çäm là gia Çình quš vÎ bi‰t nÖi Ç‹ bình dÆp lºa và cách sº døng. 
• Tìm nÖi cÃt gi» an toàn các giÃy t© quan tr†ng cûa quš vÎ, thí dø nhÜ các h®p ÇÒng bäo hi‹m, di chúc, giÃy phép, c° phi‰u 

v.v... 
• Dán các sÓ ÇiŒn thoåi khÄn cÃp tåi m‡i máy ÇiŒn thoåi. 
• Thông báo cho chính quyŠn ÇÎa phÜÖng vŠ các nhu cÀu Ç¥c biŒt, thí dø nhÜ ngÜ©i cao niên ho¥c ngÜ©i phäi n¢m liŒt giÜ©ng, 

ho¥c ngÜ©i tàn tÆt. 
 
ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t vŠ viŒc chuÄn bÎ s¤n sàng chÓng bão ho¥c trÜ©ng h®p th©i ti‰t khÄn cÃp khác, xin xem møc ChuÄn BÎ S¤n Sàng 
ChÓng Bão tåi trang mång ÇiŒn toán cûa CDC. 
 
Các ñÒ Ti‰p LiŒu CÀn Thi‰t Cho TrÜ©ng H®p KhÄn CÃp 
 
Quš vÎ nên d¿ tr» trong nhà các ÇÒ ti‰p liŒu có th‹ cÀn t§i trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp. Các ÇÒ ti‰p liŒu này tÓi thi‹u phäi bao gÒm: 
 

• M¶t vài chi‰c thùng såch Ç‹ Ç¿ng nÜ§c, Çû l§n Ç‹ chÙa lÜ®ng nÜ§c Çû dùng trong 3 t§i 5 ngày (khoäng næm gallons cho m‡i 
ngÜ©i). 

• Th¿c phÄm không dÍ bÎ hÜ v§i sÓ lÜ®ng Çû dùng trong 3 t§i 5 ngày. 
• M¶t b¶ døng cø sÖ cÙu và s° tay hÜ§ng dÅn. 
• M¶t chi‰c Çài radio chåy b¢ng pin, Çèn pin, và pin d¿ phòng. 
• Túi ngû ho¥c mŠn d¿ phòng. 
• Các ÇÒ ti‰p liŒu l†c nÜ§c, thí dø nhÜ các viên chÙa chlorine ho¥c iodine ho¥c chÃt tÄy tr¡ng gia døng loåi thÜ©ng, không mùi 

và có chÙa chlorine. 
• Các loåi thuÓc theo toa và các nhu cÀu y t‰ Ç¥c biŒt. 
• ThÙc æn cho trÈ nhÕ và/ho¥c s»a b¶t Çã chuÄn bÎ s¤n, tã lót, và các ÇÒ dùng khác cho trÈ nhÕ. 
• Khæn lau chÌ dùng m¶t lÀn, thí dø nhÜ "khæn lau dành cho trÈ nhÕ", Ç‹ cä gia Çình sº døng trong trÜ©ng h®p không có nÖi t¡m 

rºa. 

 

http://www.bt.cdc.gov/hurricanes/vi/pdf/hurricanerecovery.pdf
http://www.cdc.gov/nceh/emergency/hurricanes
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• Các ÇÒ vŒ sinh cá nhân, thí dø nhÜ xà bông, kem Çánh ræng, khæn giÃy lau miŒng v.v... 
• M¶t b¶ ÇÒ dùng khÄn cÃp cho xe cûa quš vÎ gÒm th¿c phÄm, pháo sáng, dây ÇiŒn nÓi Ç‹ khªi Ç¶ng xe (booster cables), bän 

ÇÒ, các døng cø, b¶ ÇÒ sÖ cÙu, bình dÆp lºa, túi ngû v.v... 
 
Quš vÎ có th‹ tìm hi‹u thêm chi ti‰t vŠ các k‰ hoåch hành Ç¶ng trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp và các b¶ ÇÒ ti‰p liŒu tåi trang mång ÇiŒn 
toán www.ready.gov và tåi møc ChuÄn BÎ S¤n Sàng ChÓng Bão trên trang mång lÜ§i ÇiŒn toán cûa CDC. 
 
ChuÄn BÎ SÖ Tán 
 
D¿ liŒu trÜ§c nhu cÀu cÀn phäi sÖ tán và chuÄn bÎ s¤n sàng cho viŒc sÖ tán. Nha Khí TÜ®ng QuÓc Gia (National Weather Service) së 
ÇÜa ra thông báo ÇŠ phòng có bão (hurricane watch) trong trÜ©ng h®p bão có th‹ änh hÜªng t§i các vùng duyên häi trong 24 t§i 36 
ti‰ng ÇÒng hÒ. 
 
Khi có thông báo ÇŠ phòng có bão, quš vÎ nên: 
 

• ñ° ÇÀy bình xæng cho xe cûa quš vÎ. 
• N‰u quš vÎ không có xe, thu x‰p nh© bån bè ho¥c ngÜ©i nhà ÇÜa Çón. 
• ñ° ÇÀy thùng chÙa nÜ§c såch. 
• Xem låi các k‰ hoåch và ÇÒ ti‰p liŒu dùng trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp cûa quš vÎ, ki‹m tra xem có thi‰u vÆt døng nào không. 
• BÆt Çài radio ho¥c TV Ç‹ theo dõi tin tÙc cÆp nhÆt vŠ th©i ti‰t. 
• L¡ng nghe còi báo Ç¶ng thiên tai và các tín hiŒu báo Ç¶ng. 
• ChuÄn bÎ m¶t b¶ ÇÒ dùng khÄn cÃp cho chi‰c xe cûa quš vÎ gÒm th¿c phÄm, pháo sáng, dây ÇiŒn nÓi Ç‹ khªi Ç¶ng xe (booster 

cables), bän ÇÒ, các døng cø, b¶ ÇÒ sÖ cÙu, bình dÆp lºa, túi ngû v.v... 
• Bu¶c ch¥t các vÆt døng Ç‹ ngoài tr©i có th‹ gây hÜ håi cho nhà cºa khi có bão, thí dø nhÜ xe Çåp, lò nÜ§ng thÎt, bình chÙa khí 

ÇÓt propane v.v... 
• Che cºa s° và cºa ra vào b¢ng g‡ dán ho¥c các tÃm ván ho¥c dán các mi‰ng bæng keo dùng Ç‹ che khi sÖn (masking tape) 

ho¥c bæng dính l§n trên cºa s° Ç‹ giäm nguy cÖ nÙt v« và kính v« tÙ tung. 
• ñÜa gia súc và thú vÆt nuôi trong nhà vào m¶t nÖi an toàn. Do yêu cÀu vŠ th¿c phÄm và vŒ sinh nên các nÖi trú Än khÄn cÃp 

së không ti‰p nhÆn thú vÆt. 
• ñ‹ xe c¶ ª nÖi có mái che, n‰u hoàn toàn có th‹. 
• ñ° ÇÀy nÜ§c vào bÒn rºa và bÒn t¡m Ç‹ có nÜ§c rºa d¿ phòng. 
• ñi‹u chÌnh nhiŒt bi‹u k‰ trong tû lånh ho¥c máy làm Çông Çá t§i mÙc nhiŒt Ç¶ lånh nhÃt có th‹. 

 
ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t vŠ viŒc chuÄn bÎ sÖ tán trong trÜ©ng h®p có bão ho¥c tình trång th©i ti‰t khÄn cÃp khác, xin t§i thæm trang mång 
ÇiŒn toán cûa CDC tåi møc ChuÄn BÎ S¤n Sàng ChÓng Bão. 
 
N‰u Quš VÎ ñÜ®c LŒnh Phäi SÖ Tán 
 
Do sÙc tàn phá cûa cÖn bão, quš vÎ không bao gi© nên ph§t l© lŒnh sÖ tán. Chính quyŠn ch¡c ch¡n së yêu cÀu quš vÎ sÖ tán n‰u quš vÎ 
ª trong khu v¿c trÛng thÃp ho¥c trong khu v¿c mà bão có th‹ Çi qua nhÃt. N‰u khu v¿c cûa quš vÎ có báo Ç¶ng bão ho¥c quš vÎ ÇÜ®c 
chính quyŠn yêu cÀu sÖ tán khÕi khu v¿c Çó: 
 

• ChÌ mang theo các vÆt døng thi‰t y‰u cùng v§i quš vÎ. 
• ñÜa thú vÆt nuôi trong nhà vào m¶t nÖi an toàn, có che ch¡n cùng v§i nhiŠu th¿c phÄm và nÜ§c. 
• N‰u quš vÎ còn th©i gian, hãy t¡t nguÒn khí gas, ÇiŒn, và nÜ§c. 
• Ng¡t nguÒn ÇiŒn cûa các ÇÒ dùng b¢ng ÇiŒn Ç‹ tránh bÎ ÇiŒn giÆt khi có ÇiŒn trª låi. 
• Bäo Çäm r¢ng b¶ ÇÒ dùng khÄn cÃp trong xe hÖi cûa quš vÎ Çã s¤n sàng. 

 

http://www.ready.gov/
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• Tuân theo các l¶ trình sÖ tán Çã ÇÜ®c chÌ ÇÎnh—các tuy‰n ÇÜ©ng khác có th‹ bÎ ch¥n—và bi‰t trÜ§c là së có nhiŠu xe c¶ trên 
ÇÜ©ng. 

ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t vŠ viŒc chuÄn bÎ s¤n sàng chÓng bão ho¥c tình trång th©i ti‰t khÄn cÃp khác, xin xem møc ChuÄn BÎ S¤n Sàng 
ChÓng Bão tåi trang mång lÜ§i ÇiŒn toán cûa CDC. 
 
N‰u Quš VÎ ñÜ®c LŒnh KHÔNG Phäi SÖ Tán 
 
HÀu h‰t các thÜÖng tích khi có bão là các v‰t c¡t do mänh kính ho¥c các mänh vøn bay tÙ tung gây ra. Các thÜÖng tích khác gÒm có 
v‰t thÜÖng do Çinh nhô ra, kim loåi, ho¥c kính v« Çâm vào da, và gãy xÜÖng. 
ñ‹ qua ÇÜ®c cÖn bão m¶t cách an toàn nhÃt: 
 

• Theo dõi radio ho¥c TV Ç‹ bi‰t tình hình th©i ti‰t, n‰u có th‹. 
• Ÿ trong nhà cho t§i khi chính quyŠn tuyên bÓ là cÖn bão Çã h‰t. 
• Không ra khÕi nhà, ngay ca khi th©i ti‰t có vÈ Çã l¡ng dÎu — “tâm” bão yên tïnh có th‹ qua rÃt nhanh, và Ç‹ quš vÎ ª ngoài 

khi gió månh trª låi. 
• Tránh xa tÃt cä các cºa s° và các cºa ra vào bên ngoài, tìm nÖi trú Än trong phòng t¡m ho¥c tÀng hÀm. Có th‹ dùng bÒn t¡m 

làm nÖi trú Än n‰u quš vÎ dùng tÀm g‡ dán ho¥c các vÆt liŒu khác Ç‹ che ch¡n cho mình. 
• ChuÄn bÎ sÖ tán t§i m¶t nÖi trú Än ho¥c nhà hàng xóm n‰u nhà cûa quš vÎ bÎ phá hÕng, ho¥c n‰u nhân viên cÙu tr® khÄn cÃp 

yêu cÀu quš vÎ làm nhÜ vÆy. 
 
Các ñÜ©ng Liên K‰t và Tài Nguyên Tr® Giúp Thêm 
 
TØ CDC 
 

• Các Thông Tin Quan Tr†ng VŠ ViŒc Phøc HÒi Sau CÖn Bão (www.bt.cdc.gov/hurricanes/vi/pdf/hurricanerecovery.pdf) 
• LÛ Løt – HÜ§ng DÅn Phòng NgØa ñ‹ Nâng Cao An Toàn và SÙc KhÕe Cá Nhân cûa Quš VÎ 

(www.cdc.gov/nceh/emergency/flood) 
TØ Trung Tâm QuÓc Gia vŠ Môi Sinh cûa CDC (NCEH) 

• Ti‰p ng và ChuÄn BÎ S¤n Sàng Ç‹ ÇÓi phó v§i trÜ©ng h®p ChÃn ThÜÖng Hàng Loåt (www.cdc.gov/masstrauma) 
TØ Trung Tâm QuÓc Gia vŠ Ki‹m Soát và Ngæn NgØa ThÜÖng Tích cûa CDC (NCIPC) 

• ñÓi Phó v§i M¶t S¿ KiŒn Gây ChÃn ThÜÖng (www.cdc.gov/masstrauma/factsheets/public/coping_with_trauma.htm) 
TØ Trung Tâm QuÓc Gia vŠ Ki‹m Soát và Ngæn NgØa ThÜÖng Tích cûa CDC (NCIPC) 

• D†n DËp Sau Bão và LÛ Løt (www.cdc.gov/niosh/topics/flood) 
TØ ViŒn QuÓc Gia vŠ SÙc KhÕe và An Toàn NghŠ NghiŒp cûa CDC (NIOSH) 

• HÜ§ng DÅn G®i Ý cho các Giám ThÎ tåi các ñÎa ñi‹m Giäi CÙu Trong TrÜ©ng H®p Có Thäm H†a 
(www.cdc.gov/niosh/emhaz2.html) 
TØ ViŒn QuÓc Gia vŠ SÙc KhÕe và An Toàn NghŠ NghiŒp cûa CDC (NIOSH) 

 
Các ñÜ©ng Liên K‰t t§i các T° ChÙc Bên Ngoài 
 

• Trung Tâm Bão cûa Nha Khí TÜ®ng QuÓc Gia (www.nhc.noaa.gov) 
• Trang Mång ñiŒn Toán vŠ Bão cûa FEMA (www.fema.gov/hazards/hurricanes) 
• H¶i HÒng ThÆp T¿ Hoa Kÿ (www.redcross.org) 

 

http://www.bt.cdc.gov/hurricanes/vi/pdf/hurricanerecovery.pdf
http://www.cdc.gov/nceh/emergency/flood
http://www.cdc.gov/masstrauma
http://www.cdc.gov/masstrauma/factsheets/public/coping_with_trauma.htm
http://www.cdc.gov/niosh/topics/flood
http://www.cdc.gov/niosh/emhaz2.html
http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.fema.gov/hazards/hurricanes
http://www.redcross.org/

	ChuÄn BÎ S¤n Sàng ChÓng Bão
	Các ñÒ Ti‰p LiŒu CÀn Thi‰t Cho TrÜ©ng H®p KhÄn CÃp
	ChuÄn BÎ SÖ Tán
	N‰u Quš VÎ ñÜ®c LŒnh Phäi SÖ Tán
	N‰u Quš VÎ ñÜ®c LŒnh KHÔNG Phäi SÖ Tán
	Các ñÜ©ng Liên K‰t và Tài Nguyên Tr® Giúp Thêm
	TØ CDC
	Các ñÜ©ng Liên K‰t t§i các T° ChÙc Bên Ngoài


