CHUẨN BỊ TRƯỚC CHO BÃO
Hãy theo dõi dự báo thời tiết để biết có thể có bão hay không. Các nguyên tắc hướng
dẫn này có thể giúp quý vị chuẩn bị trước khi có bão.
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 đèn pin, pin dự phòng và chi tiết liên lạc với công ty tiện ích
tại một chỗ dễ lấy ở nhà và sở làm phòng khi bị mất điện.



Hãy theo đúng chỉ dẫn của hãng chế tạo khi dùng máy phát
điện. Hãy cho chạy thử máy phát điện trước khi bị mất điện
và đọc các đề nghị của hãng chế tạo về cách nối dây và đổ
nhiên liệu. Đặt máy phát điện ngoài trời và cách xa cửa ra
vào, cửa sổ và lỗ thông hơi để khí carbon monoxide không
luồn vào trong nhà.



Không bao giờ dùng máy phát điện trong nhà, nhà đậu xe,
dưới gầm nhà, nhà kho hoặc các khu vực tương tự. Khí
carbon monoxide có thể tích tụ nhanh chóng lên đến mức
chết người trong những khu vực này và có thể vẫn còn sót
lại trong nhiều giờ, ngay cả sau khi đã tắt máy phát điện.



Gắn máy báo động khí carbon monoxide chạy bằng pin
hoặc cắm vào ổ điện trong nhà và có pin dự phòng, theo
đúng chỉ dẫn của hãng chế tạo. Thường xuyên thử pin.



Hãy xạc đầy các khí cụ liên lạc của quý vị (điện thoại di
động, điện thoại khôn ngoan, máy điện toán cầm tay, máy
điện toán bảng) phòng trường hợp bị mất điện hoặc trước
khi đi ra ngoài trong một thời gian lâu. Để bảo đảm dự
phòng, hãy đem theo bộ nạp điện và bộ nạp trong xe cho
các khí cụ liên lạc.



Dùng tin nhắn bằng văn bản (text) nếu tình trạng mất điện
và mạng bị gián đoạn khiến không gọi được điện thoại.
Điện thoại vô tuyến sẽ không hoạt động được nếu bị mất
điện. Điện thoại có dây (còn gọi là đường dây đất) là loại
đáng tin cậy nhất.



Hãy theo dõi tin tức. Dùng radio chạy pin hoặc quay tay để
nghe tin tức cập nhật và chỉ thị quan trọng của các đài địa
phương. Hãy đến TakeWinterByStorm.org để nối đến cách
ghi danh với các hệ thống báo động khẩn cấp trong khu vực
quý vị.

Mất Điện



Hãy chuẩn bị trước trong trường hợp bị mất điện vào mùa bão.

•

Nếu quý vị trồng cây gần cột điện, hãy chắc chắn là trồng
đúng cây vào đúng chỗ để khi cây lớn không cản trở đến
đường dây điện.

•

Gọi cho công ty điện nếu quý vị thấy có cây trên hoặc gần
bất động sản của quý vị cản trở đến đường dây điện.



Hãy gọi điện thoại để báo cho công ty điện ngay khi bị mất điện
hoặc đường dây điện đổ.



Luôn luôn tránh xa đường dây điện đổ; hoặc bất cứ vật gì gần
đường dây điện.



Nếu quý vị đang ở gần một đường dây điện đổ, hãy lê chân trên
đường tránh xa khỏi đường dây điện để tránh bị giật từ dưới đất.



Đừng lái xe cán lên đường dây điện đổ. Nếu đường dây điện đổ
lên trên xe khi quý vị đang lái xe, hãy ngồi trong xe cho đến khi
có người đến giúp.



Nếu quý vị phải ra khỏi xe vì xe cháy hoặc nguy hiểm khác, hãy
nhảy ra khỏi xe để quý vị không chạm vào xe và mặt đất cùng
lúc. Nhảy ra xa hai chân chụm lại rồi lê chân trên đường tránh
xa khỏi đường dây điện đến một chỗ an toàn.



Nếu quý vị bị mất điện, hãy dùng đèn pin. Tránh dùng nến (đèn
cầy), đèn dầu hoặc bất cứ loại đèn nào có ngọn lửa trần.



Không bao giờ dùng than hoặc lò nướng bằng khí đốt thiên
nhiên để sưởi trong nhà hoặc nấu nướng. Làm như vậy này có
thể gây nhiễm độc khí carbon monoxide.



Hãy đặt những cây đèn hoặc đèn pin nhỏ tại những chỗ dễ bị
vấp ngã trong nhà. Nhặt sạch vật dụng bừa bãi trên sàn để
tránh vấp mạnh vào ngón chân.

Khi có bão, 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.

