PHỤ LỤC VỀ MỐI NGUY HIỂM

LŨ LỤT
ĐÓ LÀ GÌ

THUẬT NGỮ CHÍNH

Lũ lụt là một trong những mối nguy hiểm phổ biến nhất của
Fairfax County. Tùy thuộc vào độ sâu và tốc độ của nó, lũ lụt có
thể gây phiền toái hoặc thảm họa. Hãy chuẩn bị đề phòng lũ lụt
bất kể quý vị sống ở đâu, đặc biệt là khi quý vị ở khu vực trũng
thấp, gần một vùng nước, từ cuối giòng nước xuôi của đập hoặc ở
các khu vực khác hay chịu lũ lụt trong các cơn bão trước đây.

3 Theo Dõi Lũ Lụt có nghĩa là lũ lụt hoặc lũ quét có thể xảy ra trong khu
vực của quý vị.

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.
❏❏ Quyết định sớm xem quý vị sẽ di tản hay không và nơi quý vị

sẽ đến nếu được lệnh hoặc quyết định rời khỏi.
❏❏ Chuẩn bị nhà của quý vị bằng cách làm sạch máng xối và cống
rãnh.
❏❏ Tắt các mối điện thiết bị gia dụng (applicances).
❏❏ Biết được liệu nơi cư trú hoặc kinh doanh của quý vị có nằm
trong vùng lũ hay không.
❏❏ Nộp đơn xin bảo hiểm lũ lụt. Hãy xem xét điều này ngay cả khi
quý vị không ở trong vùng lũ lụt 100 năm (“Vùng Nguy Cơ Lũ
Lụt Đặc Biệt” được chỉ định bởi FEMA) – nhiều trận lụt gần
đây đã vượt quá mức 100 năm và thậm chí 500 năm!
❏❏ Học Sơ Cứu.
❏❏ Hãy tham khảo mục “Cấp Cứu Y Tế” bên dưới.

Trong khi (Ứng phó)

3 Báo Động Lũ Lụt có nghĩa là giông bão đang xảy ra hoặc có thể sẽ
sớm xảy ra. Nếu quý vị được khuyên nên di tản hãy tuân theo ngay
lập tức.
3 Theo Dõi Lũ Quét có nghĩa là lũ quét có thể xảy ra. Hãy chuẩn bị để di
chuyển đến vùng đất cao hơn. Lũ Quét có thể xảy ra mà không có bất kỳ
cảnh báo nào.
3 Cảnh Báo Lũ Quét có nghĩa là lũ quét đang xảy ra. Tìm cách di
chuyển đến vùng đất cao hơn ngay lập tức; đừng chờ đợi hướng dẫn.
3 Lũ Quét 100 Năm (hoặc “lũ cơ sở”) là một trận lũ lụt có 1% cơ hội
được cân bằng hoặc vượt quá trong bất kỳ năm nào, theo bản đồ lũ lụt của
FEMA. Lũ lụt cơ sở cũng có thể được gọi là cơn bão 100 năm và khu vực
bị ngập lụt trong trận lụt cơ sở đôi khi được gọi là vùng lũ lụt 100 năm,
thường tương quan với “Vùng Nguy Cơ Lũ Lụt Đặc Biệt”, là nơi bắt buộc
phải có bảo hiểm lũ lụt liên bang mới được mượn nợ mua nhà. Cần lưu
ý rằng một “Lũ lụt 100 năm” đề cập đến xác suất hàng năm xảy ra chứ
không phải là dự đoán khoảng thời gian giữa các trận lũ tương tự.
3 Một trận lũ 500 năm là một trận lụt có 0.2 phần trăm trăm khả năng
có một trận lũ khác có cường độ bằng hoặc cao hơn trong bất kỳ năm
nào, theo bản đồ lũ lụt của FEMA. Khu vực bị ngập lụt trong trận lũ
500 năm đôi khi được gọi là vùng lũ 500 năm. Cần lưu ý rằng một “trận
lũ 500 năm” đề cập đến xác suất hàng năm xảy ra chứ không phải là dự
đoán khoảng thời gian giữa các trận lũ tương tự.

❏❏ Lắng nghe các thông tin chính thức.
❏❏ Nếu quý vị gặp nước dâng cao, hãy di chuyển lên mặt đất cao

hơn ngay lập tức.
❏❏ Không chạm vào thiết bị điện nếu quý vị bị ướt hoặc đang đứng trong

nước.
❏❏ Luôn tránh xa nước lũ.
❏❏ Đừng lái xe qua những con đường ngập nước, ngay cả khi quý vị có

xe gầm cao và ngay cả khi nước có vẻ cạn – “hãy quay lại, đừng chết
đuối”.
❏❏ Tránh xa các đường dây điện bị đứt để tránh nguy cơ bị điện giật
hoặc chết vì điện giật.

Sau khi (Phục hồi)

❏❏ Trở về nhà khi các viên chức địa phương thông báo đã an toàn.
❏❏ Tránh đi bộ hoặc lái xe qua vùng nước lũ.
❏❏ Đừng uống nước lũ.
❏❏ Không uống hoặc rửa bằng nước từ giếng bị ngập cho đến khi đã

được kiểm tra và biết chắc là an toàn để dùng.
❏❏ Loại bỏ nước đọng nơi muỗi có thể sinh sản.
❏❏ Không ăn bất kỳ thực phẩm nào có thể đã tiếp xúc với nước lũ. “Khi

có nghi ngờ, hãy vứt nó đi.”
❏❏ Loại bỏ tất cả các vật dụng có những lỗ nhỏ dễ bị thấm (porous) đã bị

Để tìm hiểu xem bất động sản
của quý vị có ở trong VÙNG LŨ
LỤT hay không, hãy truy cập
msc.fema.gov/portal/search
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ướt hơn 48 giờ và không thể làm sạch và sấy khô hoàn toàn. Các vật
dụng này có thể vẫn còn là nguồn phát triển nấm mốc và nên được
loại bỏ khỏi nhà.
❏❏ Liên lạc với gia đình và bạn bè bằng cách nhắn tin hoặc dùng phương
tiện truyền thông.

