Lũ
Trong thời kỳ lũ, nước tràn vào vùng đất khô. Bạn, gia đình của bạn, và đồ đạc của bạn có thể bị nước làm
hư hỏng. Thực hiện theo các hướng dẫn sau để được an toàn.
Để được giúp đỡ hoặc để biết thêm thông tin, quay số 2-1-1 trên điện thoại của bạn và nói tên ngôn ngữ
bạn nói. Sẽ có người giúp bạn giải đáp thắc mắc bằng ngôn ngữ của bạn.
Coi Chừng Lũ có nghĩa là có thể có lũ trong khu vực của bạn.
Cảnh Báo Lũ có nghĩa là lũ sắp xảy ra hoặc đang xảy ra trong khu vực của bạn.
Hãy nghe đài.
•

Nhờ người hiểu tiếng Anh nghe đài để biết những gì đang xảy ra và những gì bạn nên làm

Hãy sẵn sàng.
• Nếu bạn có điện thoại di động, hãy sạc đầy.
• Nếu bạn sống gần sông hoặc suối, hoặc ven bờ biển, hãy chuyển những đồ vật quan trọng lên tầng
trên. Đem những thứ ở ngoài trời như xe đạp vào trong nhà.
• Đổ đầy nước sạch vào bồn tắm, bồn rửa và bình chứa. Nước này có thể dùng để uống, rửa và dùng
cho toilet.
• Hãy ở nhà trừ phi bạn được yêu cầu rời đi. Nếu bạn được thông tin phải rời đi, hãy di chuyển đến
vùng đất cao hơn. Hãy tránh xa các con sông, suối.
Giữ an toàn trong lũ.
Ở nhà:
• Nếu có nước đến gần nhà của bạn, đừng chờ đợi - hãy ra khỏi nhà và di chuyển đến vùng đất cao
hơn.
• Nếu bạn chạm vào nước lũ, hãy rửa tay bằng xà phòng và nước nóng sạch.
• Không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì đã chạm vào nước lũ.
• Nếu bạn cần tìm trú ẩn, quay số 2-1-1 trên điện thoại của bạn và nói bằng ngôn ngữ của bạn.
• Nếu nhà của bạn đã bị ngập lụt, có thể không an toàn nếu về lại nhà cho đến khi căn nhà được các
nhân viên kiểm tra.
Bên ngoài:
• Tránh xa nước lũ. Nước có thể rất sâu và có thể dâng lên nhanh chóng.
• Không lội trong nước lũ. Thậm chí ngay cả khi nước không sâu nhưng nước có thể chảy siết và
nguy hiểm.
• Nếu bạn nghe thấy tiếng nước, hãy quay lại và đi theo hướng khác.
• Hãy tránh xa các đường dây điện bị rơi. Điện có thể truyền trong nước và làm tổn thương hoặc giết
chết bạn.
• Không đi vào nhà bị ngập lụt, trừ khi bạn chắc chắn rằng nguồn điện đã được tắt.
Trong xe hơi:
• Nếu bạn phải lái xe, chỉ sử dụng những con đường an toàn.
• Không lái xe xung quanh các rào chắn.
• Không sử dụng các tuyến đường được đánh dấu là đóng.

•
•
•

Không lội xe trong nước lũ. Thậm chí ngay cả khi nước không sâu, nước lũ cũng có thể làm trôi xe.
Nếu xe của bạn ngừng lại trong nước, hãy ra khỏi xe và di chuyển đến vùng đất cao hơn.
Không lái xe vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.
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