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VẬT LIỆU NGUY HIỂM 
(HAZMAT)

ĐÓ LÀ GÌ
Một số tai nạn công nghiệp hoặc giao thông (bao gồm 
hỏa hoạn, bùng nổ và đổ tràn) có khả năng thoát ra 
các chất nguy hiểm như hóa chất công nghiệp, nhiên 
liệu dễ bay hơi, chất thải độc hại, khí nén hoặc chất 
độc hoặc chất nổ khác. Trong một số trường hợp, vật 
liệu được thoát ra có thể không màu, không mùi và 
không thể thấy được. 

Vật liệu nguy hiểm thoát ra đôi khi việc dọn dẹp cần phải kéo dài và có 
thể dẫn đến việc cư dân không thể ở tại nhà trong một thời gian dài.

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.

 ❏ Xác định một khu vực trú ẩn trong nhà và biết kế hoạch di tản của 
quý vị.

 ❏ Liên lạc với Ủy Ban Kế Hoạch Cho Trường Hợp Khẩn Cấp Địa 
Phương (LEPC) để biết những vật liệu nguy hiểm nào đang được di 
chuyển, sử dụng hoặc tích trữ trong khu vực của quý vị.

 ❏ Lưu giữ số điện thoại để gọi đến Trung Tâm Kiểm Soát Chất Độc.

 ❏ Học Sơ Cứu.

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

 Trong khi (Ứng phó)
 ❏ Lắng nghe thông tin chính thức: nếu quý vị được yêu cầu di tản, hãy 
nghe theo.

 ❏ Nếu quý vị được yêu cầu ở lại bên trong:

• Đưa các thành viên gia đình và thú cưng đến địa điểm trú ẩn được 
xác định trước trong khu vực của quý vị.

• Đóng tất cả các cửa sổ và lỗ thông hơi, dán kín cửa sổ và cửa ra 
vào bằng băng keo lớn hoặc khăn ướt và tắt tất cả quạt và hệ thống 
sưởi điều hòa không khí và máy lạnh.

 ❏ Nếu quý vị kẹt bên ngoài khi sự việc xảy ra, hãy cố gắng ở phía trên 
nguồn, trên đồi và đầu gió.

 ❏ Nếu quý vị đang ở trong xe, hãy dừng lại và tìm chỗ trú ẩn trong một 
tòa nhà cố định.

 ❏ Tránh xa nơi xảy ra sự việc.

 Sau khi (Phục hồi)
 ❏ Rời khỏi nơi trú ẩn tại chỗ của quý vị hoặc trở về nhà khi các viên 
chức cho biết tình trạng đã an toàn.

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

THUẬT NGỮ CHÍNH
3 Ủy Ban Lập Kế Hoạch Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 

Tại Địa Phương (LEPC) là một nhóm chịu trách nhiệm xác 
định các vật liệu công nghiệp nguy hiểm và thông báo cho cộng 
đồng về nguy cơ tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về về việc lưu 
trữ và sử dụng các vật liệu nguy hiểm trong khu vực của mình, 
quý vị có thể hỏi LEPC. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
lepcfairfax.org/.

3 Cơ Sở Cố Định là bất kỳ tổ hợp công nghiệp, nhà kho, nơi sản 
xuất, hoặc thậm chí là một tòa nhà văn phòng có chứa hoặc sử 
dụng vật liệu nguy hiểm.

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.

PHỤ LỤC VỀ MỐI NGUY HIỂM




