Bão Mùa Đông
Trong một cơn bão mùa đông, trời có thể lạnh, có gió và tuyết. Một cơn bão mùa đông có thể kéo dài từ
vài giờ đến vài ngày. Thực hiện theo các hướng dẫn sau để được an toàn.
Cũng giống như khi bạn gọi 9-1-1 để được giúp đỡ khi có người bị thương hay gặp nguy hiểm, bạn có thể
gọi 2-1-1 để biết thông tin để được giúp đỡ về các vấn đề khác, chẳng hạn như vấn đề thời tiết. Hãy quay
số 2-1-1 trên điện thoại của bạn và nói tên ngôn ngữ mà bạn nói. Sẽ có người giúp bạn giải đáp thắc mắc
bằng ngôn ngữ của bạn.
Hãy sẵn sàng.
Coi Chừng Bão Mùa Đông có nghĩa là có thể có thời tiết mùa đông khắc nghiệt trong một hoặc hai ngày tới.
Cảnh Báo Bão Mùa Đông có nghĩa là thời tiết mùa đông khắc nghiệt đang đến hoặc đã đến.
Tư Vấn Thời Tiết Mùa Đông có nghĩa là thời tiết mùa đông có thể khiến việc lái xe hoặc di chuyển bên
ngoài trở nên khó khăn hoặc nguy hiểm.
Cảnh Báo Bão Tuyết có nghĩa là tuyết và gió mạnh sẽ khiến ngoài trời rất lạnh và rất khó để có tầm nhìn.
Cảnh Báo Sương Giá/Lạnh Cóng có nghĩa là sắp có mức nhiệt độ đóng băng có thể gây hại đến thực vật và
cây trồng.
Hãy nghe đài.
• Nhờ người hiểu tiếng Anh nghe đài để biết những gì đang xảy ra và những gì bạn nên làm
Giữ an toàn trong các cơn bão mùa đông.
Ở nhà:
• Hãy ở nhà nếu có thể.
• Có thể sẽ bị mất điện. Có đủ thức ăn và nước để kéo dài một vài ngày trong trường hợp bạn không
thể rời khỏi nhà.
• Nếu bạn có điện thoại di động, hãy sạc đầy.
• 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.
• Hãy để nước nhỏ giọt trong bồn rửa và bồn tắm của bạn để giúp các đường ống không bị đóng
băng.
• Hãy gọi 2-1-1 nếu bạn mất hết máy sửoi hoặc khi gặp một số vấn đề nghiêm trọng khác ở nhà.
Bên ngoài:
• Nếu bạn phải đi ra ngoài, hãy mặc quần áo ấm để bao bọc toàn bộ cơ thể của bạn.
• Mặc nhiều lớp quần áo ấm. Đội mũ. Che miệng và mũi bằng khăn quàng. Giữ chân luôn khô. Mang
vớ len.
• Thường xuyên kiểm tra xem da hoặc các bộ phận của cơ thể có bị đông cứng hay không. Da bị đông
sẽ có hình dạng khác biệt và có thể không có bất kỳ cảm giác nào và có thể khó di chuyển. Nếu bạn
nhận thấy bạn có da hoặc các bộ phận của cơ thể bị đông, hãy vào nhà và làm ấm từ từ. Không chà
xát những phần đông lạnh.
• Hãy cẩn thận khi đi bộ bên ngoài. Vỉa hè có thể bị đóng băng và trơn trượt.
Trong xe hơi:
• Nếu bạn phải lái xe, phải rất cẩn thận. Sẽ mất nhiều thời gian hơn để xe dừng lại trên đường bị
đóng tuyết và băng đá. Hãy lái chậm và giữ khoảng cách rộng hơn giữa xe của bạn và xe phía trước.
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Phanh nhẹ trên đường bị ddosng tuyết hoặc băng giá. Khi bánh xe bắt đầu chốt lại, hãy nhả phanh
từ từ.
Bật đèn xe để các xe khác có thể nhìn thấy bạn.
Giữ bình xăng luôn đầy để xăng không đóng băng.
Cất các vật dụng khẩn cấp trong xe: chăn, đèn pin, nước rửa kính chắn gió, chắn gió, cáp nhảy, thực
phẩm và nước.
Nếu xe của bạn bị mắc kẹt trong tuyết và cách xa nơi có thể giúp đỡ, không đi bộ để tìm giúp đỡ. Sẽ
an toàn hơn khi chờ người đến giúp ở trong xe. Nếu bạn cần bật máy sưởi, hãy bảo đảm xả không
bị tuyết phủ. Nếu không có ai xung quanh, hãy gọi nhờ giúp đỡ.
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