
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO TRƯỜNG 
HỢP MƯA LỚN VÀ LŨ LỤT

Theo dõi dự báo thời tiết về trường hợp có thể có mưa lớn hoặc mưa dầm trong 
nhiều ngày. Các nguyên tắc hướng dẫn này có thể giúp quý vị chuẩn bị trước khi 
nước dâng cao.

Chuẩn Bị Cá Nhân

  Hãy dùng Danh Sách Kiểm Điểm Đối Phó Với Mùa Đông để 
chuẩn bị một hộp tiếp liệu khẩn cấp, gồm một máy radio, đèn 
pin, pin dự phòng, một hộp cứu thương, chi tiết liên lạc khẩn 
cấp, nước, và thực phẩm không hư. Quý vị có thể xem danh 
sách chi tiết tại TakeWinterByStorm.org.

 Để sẵn áo mưa, quần áo không ngấm nước và thêm quần 
áo ấm ở nhà, sở làm và trong xe để dùng trong trường hợp 
khẩn cấp.

Thoát Nước/Đất Lở

  Cào lá và đất cát vụn ra khỏi đường thoát nước mưa để những 
chỗ này trống trải mà không bị lụt trên đường và hư hại tài sản 
cá nhân.

  Trình báo càng sớm càng tốt khi đường thoát nước mưa và 
đường sá bị lụt. 

  Xem lại khế ước bảo hiểm của người có nhà để biết quý vị có 
được bảo hiểm về hư hại do nước mưa gây ra trong nhà hay 
không – nếu không, hãy mua thêm bảo hiểm này.

 Để ý hướng nước mưa thoát đi ở các sườn dốc gần nhà quý vị, 
và để ý những chỗ nước hội tụ.

 Làm độ dốc của bất động sản sao cho nước chảy ra khỏi nền 
móng nhà và máng xối dẫn nước tránh khỏi nhà và dẫn vào hệ 
thống thoát nước.

 Xem xét các ngọn đồi quanh nhà quý vị xem có bất cứ dấu hiệu 
nào cho thấy đất chuyển động, chẳng hạn như những chỗ đất 
lở nhẹ, các mảnh vụn trôi xuống hoặc cây cối bị nghiêng dần 
hay không. Hãy liên lạc với kỹ sư địa chất hoặc kiến trúc tại địa 
phương quý vị để xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề.Lụt

 Để vật quý giá trên kệ cao khi cất vật dụng ở tầng dưới mặt đất 
hoặc trong những chỗ dễ bị lụt. 

 Đừng vào tầng dưới mặt đất khi bị lụt. Quý vị có thể bị điện giật 
hoặc chết đuối.

 Không bao giờ lái xe vào vũng nước đọng hoặc vòng qua các 
bảng hiệu báo đóng đường. 

 Nếu xe quý vị bị chết máy trong nước, hãy bỏ xe và đến chỗ 
cao hơn. Chỉ cần nước chảy xiết dâng cao khoảng một hoặc hai 
bộ là đủ để cuốn trôi một chiếc xe. 

 Nếu quý vị ở gần các con sông từ trước đến giờ vẫn hay gây ra 
lụt, hãy chuẩn bị trước cho trường hợp nước sông gây lụt. Để 
sẵn một hộp tiếp liệu khẩn cấp để đem theo nếu cần phải di tản. 

 Hãy giữ an toàn. Nếu có báo động về lụt, hãy đến ngay chỗ cao 
hơn! Theo đúng chỉ dẫn di tản và các chỉ dẫn chính thức khác 
trong những trường hợp khẩn cấp vì lụt, nhưng đừng chờ họ 
nếu quý vị nghĩ là mình đang gặp nguy hiểm. 

 Đi bộ hoặc chơi xung quanh chỗ nước lụt rất nguy hiểm; quý vị 
có thể bị nước cuốn té ngã khi bước chân vào vũng nước sâu 
chỉ có sáu inch! 

 Người có nhà, người thuê nhà và các thương nghiệp nên mua 
bảo hiểm lụt.

 Nếu lò khí đốt thiên nhiên của quý vị bị tắt vì lụt, hãy tắt nguồn 
điện đến lò cho đến khi nước rút và các ống dẫn hơi sưởi đã 
khô. 

 Nếu quý vị ngửi thấy mùi khí đốt thiên nhiên hoặc nghi có rò rỉ, 
hãy ra khỏi nhà hoặc tòa nhà ngay lập tức và gọi cho công ty 
khí đốt thiên nhiên hoặc 911.

 Hãy báo cho công ty khí đốt thiên nhiên nếu nước lụt dâng cao 
che khuất đồng hồ khí đốt. Nhân viên của công ty tiện ích sẽ 
cần xem xét đồng hồ và cơ chế điều chỉnh trước khi có thể dùng 
máy móc gia dụng chạy bằng khí đốt thiên nhiên. 

 Nếu quý vị phải di tản ra khỏi nhà hoặc tòa nhà vì lụt, hãy khóa 
khí đốt và điện, chỉ khi nào có thể khóa được an toàn. Như vậy 
có thể giúp ngăn ngừa được hư hại cho máy móc dùng khí đốt 
và điện của quý vị. 

 Hãy gọi cho công ty khí đốt thiên nhiên để họ sắp xếp cho nhân 
viên đến xem xét máy móc dùng khí đốt của quý vị sau khi đã 
khô và sau khi đã chùi dọn khu vực xung quanh máy móc bị lụt. 

Khi có mưa lớn, trước hết là lo bảo đảm an toàn cho chính quý vị. Sau đó, thăm nom gia đình, bạn bè, 
và hàng xóm để chắc chắn là họ vẫn an toàn.


