Bão Lốc
Bão lốc là bão có gió và mưa rất mạnh. 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 Bão Lốc có nghĩa là một cơn bão lốc có thể đến trong một hoặc hai ngày tới.
Cảnh Báo Bão Lốc có nghĩa là một cơn bão lốc sắp đến trong ngày tới.
Hãy nghe đài.
• Nghe đài phát thanh ________ để biết thông tin bằng ngôn ngữ của bạn. Tiếp tục nghe cho đến khi
bạn nghe được tiếng của mình để biết những gì đang xảy ra và những gì bạn nên làm. – HOẶC –
• 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.
• Hãy đổ đầy bình xăng xe hơi.
• Hãy mua thực phẩm và nước đóng chai đủ dùng trong vài ngày.
• Đem những thứ ở ngoài trời như xe đạp vào trong nhà.
• Tắt thiết bị điện nhỏ như tivi và lò vi sóng.
• Đổ đầy nước sạch vào bồn tắm, bồn rửa và bình chứa. Nước này có thể dùng để uống, rửa và dùng
cho toilet.
Giữ an toàn trong bão lốc.
Ở nhà:
• Hãy ở trong nhà. Hãy tránh xa các cửa sổ. Cửa sổ có thể vỡ trong trận bão.
• Hãy di chuyển đến tầng thấp nhất của ngôi nhà và tránh xa các cửa sổ.
• Đóng tủ lạnh và tủ đá để giữ lạnh đồ của bạn.
• Chỉ sử dụng điện thoại khi khẩn cấp.
• Nếu có đấu điện ra ngoài, không nấu nước ở bên ngoài, không dùng đồ nướng ngoài trời ở trong
nhà. Chúng có thể thải ra các loại khí có thể có hại hoặc giết chết bạn.
• Không nghĩ trận bão đã qua nếu bên ngoài yên tĩnh. Trận bão có thể bắt đầu lại rất nhanh.
• Nếu nhà của bạn bị ngật lụt, hãy di chuyển đến vùng đất cao hơn.
Trong xe hơi:
• Không lái xe trong bão lốc. Việc lái xe là không an toàn vì có gió, mưa mạnh và ngập lụt.
• 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.
Sau trận bão:
• Hãy nghe đài để biết phải làm gì.
• Hãy ở nguyên vị trí cho đến khi bạn được biết là đã an toàn.
• Hãy tránh xa các đường dây điện bị rơi.

•

Chỉ lái xe khi bạn phải làm vậy. Các con đường có thể không an toàn.

