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ỨNG PHÓ 
(TRONG KHI XẢY RA)

Ứng phó là các hành động được thực hiện 
để cứu người và bảo vệ tài sản khỏi bị thiệt 
hại trong trường hợp khẩn cấp – đó là đưa 
các kế hoạch chuẩn bị thành hành động.

Khi thảm họa xảy ra, quý vị có thể cần phải thực hiện các hành động cụ thể để giữ an toàn. Bao gồm trú ẩn tại 

chỗ, thi hành lệnh đóng cửa (lockdown), di tản hoặc chuyển đến nơi trú ẩn khẩn cấp. Những điều khoản này 

và một số quy trình “hướng dẫn thực hiện” cơ bản được tóm lược bên dưới. 

NƠI TRÚ ẨN TẠI CHỖ

Trong nhiều trường hợp khẩn cấp, ở trong nhà sẽ 

an toàn hơn. Cách làm này được gọi là nơi trú ẩn 

tại chỗ. Chọn một phòng nhỏ, bên trong, không 

có hoặc có ít cửa sổ và trú ẩn ở đó. Nếu không 

gặp nguy hiểm ngay lập tức, quý ví hãy ở lại chỗ 

đó cho đến khi có thể nhận thêm thông tin từ Hệ 

thống Chương Trình Cảnh Báo Fairfax, trang web 

của Fairfax County hoặc phương tiện truyền thông 

địa phương. 

Hướng dẫn

 Làm theo hướng dẫn từ các cơ quan chức năng 

nếu có sẵn để quyết định xem quý vị nên trú ẩn 

tại chỗ hoặc di tản.

 Gọi 911 và báo cáo tình hình khẩn cấp, nếu thích 

hợp.

 Thực hiện theo kế hoạch khẩn cấp của quý vị. 

 Trong trường hợp phóng thải hoặc đe dọa đến 

môi trường: 

• Dán băng keo xung quanh cửa ra vào, cửa sổ 

và lỗ thông hơi và đặt khăn ướt ở dưới c�ng 

của cửa, để ngăn chặn khói và khí. 

• Tắt hệ thống sưởi trao đổi không khí, điều hòa 

không khí và quạt thông hơi. 

• Vẫn duy trì hệ thống điện. 

• Sử dụng Chương Trình Cảnh Báo Fairfax và 

các nguồn khác để nhận thông tin về sự kiện.

TẠI SAO QUÝ VỊ CÓ 
THỂ CẦN PHẢI TRÚ ẨN 

TẠI CHỖ

 Các sự kiện hành vi bạo lực/kh�ng 

bố

 Nhiễu loạn dân sự

 Các chất ô nhiễm hóa học, sinh 

học hoặc phóng xạ vô tình hoặc 

cố ý thoát ra vào môi trường

 Nhiều loại thời tiết khắc nghiệt
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LỆNH ĐÓNG CỬA

Lệnh đóng cửa đề cập đến việc thắt chặt an ninh 

hoặc bảo vệ các cá nhân khỏi mối đe dọa bạo lực 

ngay lập tức – như một kẻ chủ động nổ súng hoặc 

kẻ tấn công khác. Có các quy trình đóng cửa bên 

ngoài, nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực xâm nhập 

vào tòa nhà cũng như khóa bên trong, sẽ được thực 

hiện khi mối đe dọa bạo lực ở bên trong tòa nhà. 

Lệnh đóng cửa được dự đoán sẽ chỉ kéo dài trong 

vài giờ.

Hướng dẫn

 Đừng hoảng sợ – hãy bình tĩnh. 

 Khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ ngay lập 

tức. Nếu không thể khóa cửa đi, hãy nhanh chóng 

chặn cửa bằng những vật nặng. 

 Không bao giờ mở cửa chính hoặc cửa sổ trừ khi 

được yêu cầu làm như vậy từ một viên chức an 

toàn công cộng đã được xác minh. Luôn yêu cầu 

giấy tờ để xác nhận danh tính. 

 Tắt tất cả các đèn và buông rèm hoặc mành cửa. 

 Hướng dẫn mọi người trong phòng c�ng quý vị 

cúi thấp và tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào. 

 Tắt tiếng tivi, điện thoại di động và các thiết bị 

điện tử khác. 

 Dọn dẹp lối đi trong nhà, phòng tắm và bất kỳ 

khu vực hoặc căn phòng thật kỹ càng.

 Hỗ trợ những người khuyết tật về thể chất cũng 

như tinh thần và chức năng đặc biệt nếu an toàn.

 Ở luôn trong nhà và tiếp tục khóa chặt cửa cho 

đến khi quý vị nhận được một lệnh “tất cả an 

toàn” từ người được ủy quyền.

 Làm theo mọi hướng dẫn từ nhân viên hành pháp.

DI TẢN

Một loạt các trường hợp khẩn cấp có thể yêu cầu di 

tản, ra khỏi một tòa nhà hoặc một khu vực. Trong 

một số trường hợp, quý vị có thể cần thời gian để 

chuẩn bị, trong một số tình huống khác có thể yêu 

cầu hành động ngay lập tức. Lập kế hoạch trước 

giúp việc di tản trở nên nhanh chóng và an toàn bất 

kể hoàn cảnh nào.

Hướng dẫn: Di tản khỏi tòa 
nhà

 Đừng hoảng sợ – hãy bình tĩnh. 

 Không được chạy. 

 Trong trường hợp hỏa hoạn, không được mở cửa 

đang nóng. Trước khi mở bất kỳ cánh cửa nào, 

hãy chạm vào phía bên trên cửa để kiểm tra độ 

nóng.

 Không được sử dụng thang máy.

 Không phá vỡ các cửa sổ trong đám cháy – oxy 

sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa.

 Không hỗ trợ người ứng phó đầu tiên trừ khi quý 

vị được yêu cầu làm như vậy. 

 Đừng nhìn ngó xung quanh – hãy di chuyển ra 

khỏi khu vực có vấn đề đi đến khu vực an toàn 

của quý vị. Tiếp tục ở lại cho đến khi quý vị được 

hướng dẫn để trở lại hoặc di chuyển.

TẠI SAO QUÝ VỊ 
CÓ THỂ CẦN PHẢI 
LOCKDOWN

 Các sự kiện hành vi bạo  

lực/kh�ng bố

 Nhiễu loạn dân sự

Để biết thêm thông tin và 

hướng dẫn về cách ứng 
phó với những k� 
bắn giết bừa bãi, 

hãy xem phần phụ lục về guy cơ 

Hành Vi Bạo Lực/Kh�ng Bố ở 

trang 48, bao gồm các liên kết đến 

trang web run/hide/�ght và ALICE 

c�a DHS.

TẠI SAO QUÝ VỊ CÓ 
THỂ CẦN PHẢI DI TẢN 
KHỎI MỘT TÒA NHÀ

 Hóa chất bị đổ hoặc rò rỉ khí gas 

bên trong 

 Khói có thể nhìn thấy, đám hơi 

hoặc lửa (bên trong tòa nhà) 

 Đe dọa bom 

 Thư từ đáng nghi ngờ 

 Lũ lụt tại ̣địa phương
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Hướng dẫn: Di tản theo khu 
vực

 Quyết định xem quý vị nên trú ẩn tại chỗ hoặc di 

tản; làm theo hướng dẫn từ chính quyền. 

 Thực hiện theo kế hoạch khẩn cấp của quý vị.

 Lấy túi mang theo và bất kỳ thực phẩm bổ sung, 

tiền mặt và vật liệu cần thiết cho quý vị.

 Đừng quên chìa khóa và các thú cưng của quý vị.

 Tắt dịch vụ khí gas của quý vị. Tìm hiểu vị trí các 

tiện ích của quý vị và cách để tắt chúng.

 Xác định một địa điểm đến và thông báo cho 

người liên hệ ngoài tiểu bang của quý vị (và 

những người khác) để cho họ biết quý vị đang 

đi đâu.

 Nghiên cứu tuyến đường đi của quý vị, vì một số 

đường có thể bị đóng dựa theo sự kiện đó – kiểm 

tra các nguồn thông tin và nguồn Internet của 

Fairfax County.

 Đổ xăng cho đầy. Đôi khi di tản sẽ gây ra tình 

trạng thiếu xăng.

CHUẨN BỊ CHO NƠI TRÚ ẨN KHẨN CẤP

Có những trường hợp, Fairfax County sẽ mở cửa 

các nhà trú ẩn khẩn cấp. Sau đây là một vài cân 

nhắc nếu quý vị phải di chuyển đến nơi trú ẩn:

 Đem theo túi mang đi của quý vị, bao gồm các dự 

trữ cho ba ngày của bất kỳ đồ tiếp tế chuyên dụng 

nào, ví dụ như: 

• Các vật dụng đặc biệt cho bất kỳ người già, trẻ 

em hoặc người khuyết tật và/hoặc có nhu cầu 

đặc biệt về đi lại và chức năng, bao gồm bất kỳ 

công nghệ hỗ trợ nào. 

• Thực phẩm đặc biệt để giúp cho bất kỳ giới 

hạn hoặc dị ứng nào.

• Thuốc có toa bác sĩ, vật liệu và các thiết bị cần 

thiết để giữ gìn sức khỏe.

 Nếu quý vị có thú cưng:

• Kiểm tra lại xem nơi trú ẩn có cho phép thú 

cưng không.

• Mang theo thú cưng của quý vị!

• Mang theo đồ tiếp tế cho thú cưng.

GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ

Chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp là một 

trách nhiệm chung đòi hỏi sự tham gia của cả cộng 

đồng. Trong khi xảy ra hoặc sau thảm họa, nếu quý 

vị biết ai đó trong khu xóm hoặc tòa nhà của mình 

có vấn đề về sức khỏe, là người già hoặc có con nhỏ 

hoặc có thể cần hỗ trợ, hãy ghi danh hoặc mời họ 

tham gia sự kiện với gia đình quý vị. Lòng tốt của 

quý vị có thể cứu một mạng sống. 

Tìm hiểu trước về những người trong khu xóm hoặc 

tòa nhà của quý vị. Đó là điều hàng xóm phải làm 

– cộng với, những thảm họa trong quá khứ đã cho 

thấy rằng các khu phố có sự chuẩn bị thì có ít người 

thiệt mạng hơn, giảm bớt mức độ nghiêm trọng của 

chấn thương và bị thương và ít thiệt hại về tài sản. 

Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. 

TẠI SAO QUÝ VỊ CÓ THỂ 
CẦN PHẢI DI TẢN KHỎI 

MỘT KHU VỰC

 Lũ lụt lan rộng (hoặc dự báo)

 Dự báo thời tiết khắc nghiệt có thể 

làm nhà c�a quý vị dễ bị hư hại

 Phóng thải vật liệu nguy hiểm

 Các lệnh di tản tự nguyện hoặc bắt 

buộc khác c�a quận


