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RỐI LOẠN DÂN SỰ
ĐÓ LÀ GÌ
Rối loạn dân sự có thể xuất phát từ nhiều tình huống, 
kể cả hành động của công nhân (đình công), biểu tình 
chính trị và biểu tình đối kháng, hoặc kỷ niệm các vụ 
việc gây tranh cãi. Rối loạn dân sự có thể là một tình 
trạng nguy hiểm có thể trở nên ngày càng hỗn loạn và 
mất ổn định. THUẬT NGỮ CHÍNH

3 Nơi Trú Ẩn Tại Chỗ là chọn một căn phòng nhỏ, bên trong, 
không có hoặc có ít cửa sổ và trú ẩn ở đó.

3 Giờ Giới Nghiêm là một mệnh lệnh từ các viên chức an toàn 
công cộng yêu cầu mọi người ở trong nhà trong thời gian quy 
định, thường là vào ban đêm.

ĐIỀU CẦN LÀM

 Trước khi xảy ra (Chuẩn bị sẵn sàng/Giảm thiểu)
 ❏ Đăng ký Hệ Thống Báo Động Fairfax Alert và chuẩn bị sẵn radio 
chạy pin hoặc sạc quay bằng tay.

 ❏ Nếu biết về một cuộc phản kháng hoặc biểu tình mà quý vị nghi ngờ 
(hoặc các nhân viên đang cảnh báo công chúng) có khả năng biến 
thành bạo động, quý vị nên lập kế hoạch thay đổi các tuyến đường 
đến nơi làm việc, trường học hoặc bất kỳ nơi nào khác. Tránh khu 
vực đó nếu có thể.

 ❏ Tìm càng nhiều thông tin càng tốt về tình hình hiện tại.

 ❏ Để ý khu vực xung quanh. 

 ❏ Đảm bảo các hợp đồng bảo hiểm của quý vị được cập nhật.

 ❏ Học Sơ Cứu.

 ❏ Hãy tham khảo mục “Cấp Cứu Y Tế” bên dưới.

 Trong khi (Ứng phó)
 ❏ Luôn tránh xa khu vực này.

 ❏ Khóa và tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào.

 ❏ Luôn cập nhật thông tin về tình hình hiện tại.

 ❏ Biết các lối thoát hiểm trong trường hợp quý vị phải di tản.

 Trong khi sự kiện xảy ra (Khi cảnh sát đến)
 ❏ Lắng nghe các thông tin chính thức.

 ❏ Tuân theo mọi chỉ dẫn của nhân viên thực thi pháp luật.

 ❏ Luôn tránh xa khu vực này.

 ❏ Nếu thấy có biến cố, hãy gọi 911 để thông báo.

 Sau khi (Phục hồi)
 ❏ Kiểm tra khu vực để đảm bảo an toàn.

 ❏ Tiếp nhận hỗ trợ Sơ Cứu và/hoặc Tâm lý khi cần.

 ❏ Kiểm tra tài sản cá nhân xem có bị thiệt hại hay không, nếu có, hãy 
báo cáo cho cảnh sát.

 ❏ Liên lạc với gia đình và bạn bè bằng cách nhắn tin hoặc dùng phương 
tiện truyền thông.

PHỤ LỤC VỀ MỐI NGUY HIỂM




