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THUẬT NGỮ CHÍNH
3 Thiếu Điện là tình trạng mất điện trong một 

khu vực hoặc một phần lưới điện nhất định. Có 
thể ảnh hưởng một đồng hồ (căn nhà hoặc tòa 
nhà), một dãy nhà, một mạch điện, hoặc một 
hệ thống, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại và 
nguyên nhân ban đầu của việc thiếu điện. 

3 Sụt áp là khi có chỉ báo tụt áp trong hệ thống. 
Đặc trưng là đèn bị giám độ ánh.

3 Mất Nguồn Điện là việc mất điện hoàn toàn 
trong một khu vực nhất định.

CÚP ĐIỆN/MẤT 
NGUỒN ĐIỆN

ĐÓ LÀ GÌ
Mất điện trong một thời gian ngắn có thể gây phiền toái và rắc rối nhưng việc mất điện kéo 
dài nhiều ngày hoặc lâu hơn có thể gây nguy hiểm – đặc biệt là trong thời tiết rất lạnh hoặc 
nóng hay đối với các cá nhân có nhu cầu y tế đặc biệt. Mất điện cũng có thể gây ra tốn kém 
vì tất cả các thực phẩm lạnh hoặc đông đá trong nhà đều có thể bị hư thối. 

Mất điện có thể tự xảy ra nhưng thường thì do ảnh hưởng của lốc xoáy, bão lớn, giông bão, 
bão mùa đông, nhiệt độ cực cao (do quá tải hệ thống) hoặc thậm chí là các hành động có 
chủ ý như tấn công mạng hoặc cháy nổ. Một số lần mất điện quy mô lớn gần đây là kết quả 
của sự cố phần mềm quản lý lưới điện, không có thiệt hại vật lý nào đối với các bộ phận.

Tùy thuộc vào mối nguy hiểm chính, thiệt hại không liên quan đến mất điện có thể làm chậm 
quá trình phục hồi năng lượng chủ yếu do cây bị ngã hoặc nước lũ chặn đường tiếp cận. 

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.

 ❏ Sao lưu tất cả các tập tin quan trọng trên máy tính của quý vị.
 ❏ Nên mua một máy phát điện cho nhà của quý vị – tham khảo ý kiến 
với thợ điện hoặc kỹ sư trước khi mua và gắn máy. Cất giữ an toàn một 
nguồn dự trữ nhiên liệu đầy đủ cho máy phát điện.

 ❏ Tắt các thiết bị điện. Điện áp tăng vọt có thể xảy ra khi có điện trở lại, 
làm hỏng thiết bị.

 ❏ Đổ đầy một hoặc hai xô nước và dùng để tắm và xả nước trong nhà vệ 
sinh – nếu áp lực nước thành phố phụ thuộc vào điện, áp lực trong hệ 
thống có thể bị hư.

 ❏ Duy trì điện thoại có ống nhét tai để nghe kết nối bằng dây với máy 
thu (không phải điện thoại không dây) và bằng dây gắn vào tường; 
hãy dùng dịch vụ điện thoại cố định bằng dây đồng (dịch vụ điện thoại 
thông thường không phụ thuộc vào nguồn điện). Nếu quý vị chuyển 
sang VoIP, hãy nhớ mua pin dự trữ.

 ❏ Hãy sạc điện thoại di động và các thiết bị chạy bằng pin khi quý vị sử 
dụng thường xuyên.

 Trong khi (Ứng phó)
 ❏ Báo cáo việc mất điện. Đừng bao giờ cho rằng một người hàng xóm đã 
báo cáo việc đó. 

 ❏ Chỉ sử dụng đèn pin để rọi sáng trong trường hợp khẩn cấp. 
 ❏ Tuyệt đối không được đốt nến nếu không có người trông. Nên dùng 
loại nến không lửa xài bằng pin.

 ❏ Tắt các thiết bị cắm điện cho đến khi nguồn cung cấp điện ổn định trở lại.
 ❏ Chỉ sử dụng máy phát điện ở cách xa nhà của quý vị và không bao giờ 
chạy máy phát điện trong nhà hoặc ga-ra hoặc kết nối với hệ thống 
điện của nhà quý vị.

 ❏ Hãy nhớ rằng các lò gas của quý vị vẫn còn dùng được, ngay cả khi 
mất điện – điều này bao gồm các bếp gas và lò nướng ngoài trời. 
Không nên sử dụng lò sưởi gas hoặc máy nước nóng trừ khi quý vị là 
chuyên gia được cấp phép.

 ❏ Giữ các nhãn dán lưu trữ thực phẩm/an toàn thực phẩm:
• Không mở tủ lạnh hoặc tủ đông đá của quý vị – bằng cách này tủ sẽ 

giữ lạnh lâu hơn. 
• Nếu thời tiết bên ngoài lạnh, nên để thức ăn bên ngoài để giữ mát.
• Thời gian giữ lạnh của tủ lạnh sẽ phụ thuộc vào kích thước của 

chúng, số lượng được chứa đầy bao nhiêu (thùng ướp lạnh chứa 
nhiều thức ăn hơn sẽ giữ lạnh lâu hơn) và tùy theo không khí ấm áp 
xung quanh tủ như thế nào; tủ lạnh chỉ giữ lạnh được trong vài giờ; 
tủ đông đá thường giữ lạnh cả ngày hoặc lâu hơn.

• Khi quý vị quyết định mở tủ lạnh hoặc tủ đông đá, hãy cố gắng ăn 
mọi thứ càng sớm càng tốt – một tủ đông rã đá và một lò nướng 
ngoài trời có thể là một cơ hội cho “bữa tiệc rã đá của tủ đông” tuyệt 
vời với hàng xóm.

 ❏ Nếu áp suất của nước không đủ, để xả sạch bồn cầu dùng một xô nước 
đổ vào cầu.

 Sau khi (Phục hồi)
 ❏ Nếu nguồn điện được phục hồi, không cắm các thiết bị cho đến khi 
quý vị biết chắc rằng điện đã được ổn định.

 ❏ Hạn chế việc đi lại không cần thiết, đặc biệt là xe hơi vì một số đèn 
giao thông có thể bị cúp điện và đường đi có thể bị tắc nghẽn.

 ❏ Vứt bỏ tất cả thực phẩm đông lạnh đã tiếp xúc với nhiệt độ trên 40°F 
hoặc từ hai giờ trở lên hoặc có mùi, màu sắc bất thường. Khi có nghi 
ngờ, hãy vứt nó đi.

PHỤ LỤC VỀ MỐI NGUY HIỂM




