PHỤ LỤC VỀ MỐI NGUY HIỂM

HÀNH VI BẠO LỰC/
KHỦNG BỐ
ĐÓ LÀ GÌ
Khủng bố đề cập đến việc sử dụng vũ lực hoặc bạo lực đối với con
người hoặc tài sản nhằm mục đích đe dọa, ép buộc hoặc đòi tiền
chuộc. Một kẻ tấn công khủng bố có thể sử dụng các vật dụng hàng
ngày như súng, dao, xe cộ; vũ khí có mục đích như thiết bị nổ ứng
biến tự làm ra; hoặc vũ khí hủy diệt kinh khủng như hóa chất độc
hại hoặc chất độc, vũ khí sinh học hoặc thiết bị phát ra phóng xạ.
Một kẻ tấn công bừa bãi là một người chủ động tham gia giết
người hoặc tìm cách giết người, thường là trong một khu vực hạn
chế và đông dân cư và thường dùng súng. Người đó có thể có
hoặc không có động lực khủng bố thúc đẩy và chúng có thể có
hoặc không có đồng lõa.

THUẬT NGỮ CHÍNH
3 Hệ Thống Tư Vấn Khủng Bố Quốc Gia (NTAS) là tổ chức tư vấn
các mối đe dọa của Bộ An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, là nơi cung cấp thông
tin kịp thời về các mối đe dọa khủng bố đáng tin cậy.
3 Nơi Trú Ẩn Tại Chỗ là chọn một phòng nhỏ, bên trong nhà, không có
hoặc có ít cửa sổ và lánh nạn ở đó.
3 Lệnh Phong Tỏa có nghĩa là
bảo vệ an toàn một tòa nhà hoặc
một nơi chống lại những kẻ xâm
nhập.

ĐIỀU CẦN LÀM

 rước khi xảy ra (Chuẩn bị sẵn
T
sàng/Giảm thiểu)

❏❏ Đăng ký Hệ Thống Báo Động Fairfax Alert và

chuẩn bị sẵn radio chạy pin hoặc sạc quay bằng
tay.
❏❏ Để ý khu vực xung quanh – nếu quý vị thấy điều
gì đó, hãy thông báo. Gọi 911.
❏❏ Hãy chú ý đến hành vi của các cá nhân – nếu có
bất cứ điều gì không thích hợp trong hoàn cảnh,
hãy báo cáo.
❏❏ Xác định hai lối thoát gần nhất trong bất kỳ cơ
sở nào mà quý vị đến thăm.
❏❏ Hãy quen thuộc với “Chạy, Trốn, Chiến Đấu”
hoặc “ALICE”
❏❏ Tìm hiểu về chương trình Sơ Cứu hoặc “Cầm
Máu” trên trang Bleedingcontrol.org.
❏❏ Hãy tham khảo mục “Cấp Cứu Y Tế” bên dưới.

Trong khi (Ứng phó)

❏❏ Nhanh chóng xác định cách hợp lý nhất để bảo

vệ cuộc sống của chính mình.
❏❏ Trong một tình huống kẻ bắn giết/tấn công bừa
bãi:
• Sử dụng các nguyên tắc “Chạy, Trốn, Chiến
Đấu” và/hoặc “ALICE”.
• Tắt tiếng điện thoại di động và luôn dữ im lặng.
• Hãy để lại đồ đạc của quý vị.
• Tránh xa tầm nhìn của kẻ bắn giết.
❏❏ Lắng nghe các thông tin chính thức.
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 rong khi sự kiện xảy ra (Khi cảnh
T
sát đến)

❏❏ Trong một tình huống khi kẻ bắn giết/tấn công

bừa bãi:
• Hãy nhớ trách nhiệm chính của những người
ứng phó đầu tiên là ngăn chặn mối đe dọa –
hãy tránh xa họ và đừng mong đợi sự giúp đỡ
của họ cho đến khi tình hình được an toàn.
• Nếu quý vị thấy các nhân viên của cơ quan
công lực, hãy giơ hai tay lên và xòe bàn tay ra.
• Tuân theo mọi hướng dẫn từ các nhân viên cơ
quan công lực.
• Các nhân viên cảnh sát được giao nhiệm vụ
đảm bảo an toàn tòa nhà; họ sẽ vào kiểm soát
tất cả mọi phòng. Hãy kiên nhẫn.

Sau khi (Phục hồi)

❏❏ Tiếp nhận hỗ trợ Sơ Cứu và/hoặc Tâm Lý khi cần.
❏❏ Báo cáo bấ kỳ tình trạng y tế cho người ứng phó

đầu tiên.
❏❏ Đừng cản trở cuộc điều tra của cơ quan công lực.
❏❏ Liên lạc với gia đình và bạn bè bằng cách nhắn

tin hoặc dùng phương tiện truyền thông.
❏❏ Nếu quý vị đã chụp ảnh hoặc chứng kiến bất

kỳ sự kiện nào, vui lòng thông báo cho cơ quan
công lực.
❏❏ Quý vị có thể bị coi là một trong những nghi phạm
khi lần đầu cơ quan công lực đến và quý vị có thể
được yêu cầu giơ tay lên và bước ra khỏi vị trí đó.
Quá trình này được thực hiện vì lý do thận trọng.

| Hướng Dẫn Ứng Phó trong Trường Hợp Khẩn Cấp của Cộng Đồng

ỨNG PHÓ BẠO LỰC CHỦ
ĐỘNG:
Run, Hide, Fight (“Chạy, Trốn,
Chiến Đấu”)
(www.dhs.gov/optionsconsideration-active-shooterpreparedness-video)
33 Run (Chạy): Nếu có một lối thoát
có thể tiếp cận, hãy cố gắng di tản.
33 Hide (Trốn): Nếu quý vị không thể
di tản, hãy tìm một nơi để trốn.
33 Fight (Chiến Đấu): Nếu quý vị
không thể chạy hoặc trốn, hãy cố
gắng ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa
kẻ tấn công.
“ALICE”
(www.alicetraining.com)
33 Alert (báo động): Nhận thức, vượt
qua sự phủ nhận, sẵn sàng hành
động.
33 Lockdown (Đóng cửa): Nếu quý
vị không thể di tản, hãy rào chắn
tập trung vào phòng quý vị đang ở.
33 Inform (Thông tin): Truyền thông
tin ra ngoài, nếu có thể và an toàn
làm điều đó.
33 Counter (Phản kháng): Tạo tiếng
ồn, chuyển động, khoảng cách và
đánh lạc hướng (điều này có thể
khác biệt với “chiến đấu”).
33 Evacuate (Sơ tán): Khi an toàn,
hãy tự ra khỏi khu vực nguy hiểm.

