PHỤ LỤC VỀ MỐI NGUY HIỂM

GIÔNG BÃO
ĐÓ LÀ GÌ
Giông bão là những hiện tượng thời tiết lớn, có tính
chất địa phương. Các cơn giông bão phổ biến nhất
vào mùa hè nhưng có thể xảy ra trong bất kỳ mùa nào.
Tất cả các cơn giông đều tạo ra sét và có khả năng tạo
ra lốc xoáy, gió mạnh, mưa đá, cháy rừng và lũ quét
– hiện tượng cuối cùng là nguyên nhân gây ra nhiều
thương vong hơn bất kỳ nguy cơ nào liên quan đến
giông bão.
Sét đánh được quan tâm đặc biệt vì không thể tiên đoán – sét đánh
thường gây nguy hiểm hơn xa những gì cơn bão gây ra, đôi khi xảy ra ở
cách xa trận mưa 10 dặm.

THUẬT NGỮ CHÍNH
3	Thông Báo Theo Dõi Sấm Sét tức là giông bão có thể xảy
ra trong khu vực của quý vị.
3B
 áo Động Giông Bão có nghĩa là giông bão đang xảy ra hoặc
có thể sấp sửa xảy ra sớm.

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.

Trong khi (Ứng phó)

❏❏ Khi nhìn thấy sấm sét hoặc nghe tiếng sấm, ngay lập tức đi vào trong

nhà hoặc vào một chiếc xe đóng kín.

❏❏ Chuẩn bị nhà của quý vị bằng cách làm sạch máng xối và cống rãnh.

❏❏ Tiếp tục ở trong nhà 30 phút sau khi tiếng sấm sét cuối cùng.

❏❏ Loại bỏ cây chết hoặc mục nát hoặc cành cây có thể rơi xuống.

❏❏ Nếu quý vị đang lái xe với tầm quan sát không rõ, hãy cố gắng rẽ vào

❏❏ Cố định chắc chắn hoặc mang vào bên trong bất kỳ đồ vật ngoài trời

nào có thể bị thổi bay hay trở thành “hỏa tiễn”và gây thiệt hại.
❏❏ Rút dây điện của tất cả thiết bị điện tử.
❏❏ Biết nơi cư trú/kinh doanh của quý vị có nằm trong vùng lũ lụt được

chỉ định hay không.
❏❏ Nộp đơn xin bảo hiểm lũ lụt (lưu ý rằng các bản đồ lũ lụt của FEMA

không bao gồm tất cả nguy cơ từ lũ quét di chuyển nhanh hoặc lũ lụt
“tràn” – các loại lũ lụt này thường gây ra bởi mưa lớn).
❏❏ Khi mối đe dọa đến gần, hãy quyết định nơi quý vị sẽ đi đến - quý vị

có thể vào trong nhà kịp thời hay ở trong xe đóng kín cửa là lựa chọn
tốt nhất?
❏❏ Học Sơ Cứu.
❏❏ Hãy tham khảo phần “Thiếu Điện/Mất Điện” và “Cấp Cứu Y Tế” ở

bên dưới.
Để biết thêm thông tin
về an toàn chống sấm
sét, hãy xem thử
https://www.weather.gov/
safety/lightning
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con đường gần nhất và đậu xe một cách an toàn. Ở yên trong xe và
đóng các cửa sổ lại.
❏❏ Nếu quý vị không thể vào bên trong hoặc đến một tòa nhà an toàn,

hãy tránh xa các vùng đất cao, những cây đứng biệt lập, trụ và cột
thẳng cao (bao gồm hàng rào và khán đài).
❏❏ Nếu quý vị đang ở trên vùng mặt nước thoáng, hãy lên bờ ngay lập

tức.

Sau khi (Phục hồi)

❏❏ Tiếp tục với hoạt động hoặc đi tiếp đến nơi quý vị đang đi khi đã an

toàn.

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

tiện truyền thông.

