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ĐÓ LÀ GÌ
Lốc xoáy là những cơn bão dữ dội nhất của thiên 
nhiên. Chúng được đặc trưng bởi một cột không khí 
xoay rất nhanh từ 65 dặm một giờ lên tới 200 dặm 
một giờ. Lốc xoáy yếu sẽ gây ra thiệt hại bề ngoài cho 
các tòa nhà bị ảnh hưởng trực tiếp, trong khi lốc xoáy 
rất mạnh có thể phá hủy mọi thứ dọc theo các con 
đường dài hàng trăm yard. Lốc xoáy có thể đi kèm 
giông bão, bão nhiệt đới và bão lớn. Chúng có thể xuất hiện đột ngột, 
không có cảnh báo và có thể tàng hình cho đến khi bụi và mảnh vụn 
được cuốn lên hoặc đám mây hình phễu xuất hiện. Lưu ý rằng không có 
còi báo động lốc xoáy tại Fairfax County.

ĐIỀU CẦN LÀM:

 Trước khi xảy ra (Chuẩn bị sẵn sàng/Giảm thiểu)
 ❏ Ghi danh hệ thống Cảnh báo Fairfax và chuẩn bị radio dự báo thời 
tiết NOAA dùng pin hoặc có tay quay sạc điện.

 ❏ Thực hành che trú ẩn tại chỗ ở bên trong nơi cư trú hoặc doanh 
nghiệp của quý vị.

• Nếu có thông báo theo dõi lốc xoáy, hãy chú ý đến đài dự báo thời 
tiết, đài phát thanh thương mại, truyền hình hoặc trang web tin tức 
để cập nhật thông tin.

• Trong một thông báo theo dõi lốc xoáy (không phải là báo động), 
cố định hoặc mang vào trong nhà bất kỳ vật nào có thể bị thổi bay 
hoặc trở thành “hỏa tiễn” và gây thiệt hại.

 ❏ Theo dõi các dấu hiệu của cơn lốc xoáy: bầu trời tối hoặc xanh lục, 
mưa đá, những đám mây thấp, tối và lớn, tiếng gầm lớn.

 ❏ Học Sơ Cứu.

 Trong khi (Ứng phó)
 ❏ Lắng nghe các thông tin chính thức.

 ❏ Đi ngay đến tầng thấp nhất của tòa nhà của quý vị, đến một phòng 
bên trong hoặc hành lang trong nhà.

 ❏ Tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào.

 ❏ Đừng ở trong xe trailer hoặc xe mobile home. Đi ngay đến một tòa 
nhà có nền móng vững chắc.

 ❏ Nếu quý vị đang ở trong xe hơi hoặc nếu không có nơi trú ẩn, hãy 
nằm thẳng trong một con mương hoặc khu vực trũng thấp khác. Đừng 
tìm nơi ẩn náu bên dưới một cây cầu hoặc (overpass) cầu có một con 
đường nằm bên dưới. 

 ❏ Nên ở lại nơi trú ẩn cho đến khi nguy hiểm đã qua.

 ❏ Hãy tham khảo phần “Thiếu Điện/Mất Điện” và “Cấp Cứu Y Tế” ở 
bên dưới.

 Sau khi (Phục hồi)
 ❏ Trở về nhà khi các viên chức địa phương thông báo đã an toàn.

 ❏ Tránh xa các tòa nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

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

LỐC XOÁY

PHỤ LỤC VỀ MỐI NGUY HIỂM

THUẬT NGỮ CHÍNH
3 Theo Dõi Lốc Xoáy có nghĩa là tình trạng thời tiết hiện tại có 

thể dẫn đến một cơn lốc xoáy.

3 Cảnh Báo Lốc Xoáy có nghĩa là lốc xoáy đã được nhìn thấy 
hoặc được báo qua một radar thời tiết.

3 Thang Độ Fujita Được Tăng Cường đo độ lốc xoáy theo 
tốc độ gió (EF0 đến EF5).




