
Hãy là “NgÜ©i tr® giúp chÓng bão” 
 
Có rÃt nhiŠu bÜ§c Ç‹ chuÄn bÎ bão, bao gÒm nh»ng hành Ç¶ng trÜ§c khi, trong khi, và sau 
khi bão Ç‰n. Tìm ngÜ©i tr® giúp chÓng bão có th‹ là m¶t bÜ§c chuÄn bÎ quan tr†ng n‰u 
quí vÎ ho¥c nh»ng ngÜ©i quen cûa quí vÎ có nh»ng khó khæn Ç¥c biŒt ch£ng hån nhÜ bÎ 
mÃt thính giác hay khi‰m thÎ, cao tu°i, vô gia cÜ, tàn tÆt, ho¥c không bi‰t nói ti‰ng Anh. 
ChÌ m¶t mình quí vÎ m§i có th‹ bi‰t chính xác ÇÜ®c mình cÀn chuÄn bÎ thÙ gì. 
 
TrÜ§c khi bão Ç‰n, quí vÎ cÀn phäi có s¤n k‰ hoåch chÓng bão. N‰u quí vÎ có nh»ng khó 
khæn Ç¥c biŒt, nhân viên cÙu h¶ chÜa ch¡c có th‹ giúp quí vÎ liŠn lÆp tÙc ÇÜ®c. 
 
BÜ§c ÇÀu tiên là tìm m¶t ngÜ©i có th‹ giúp quí vÎ. S¿ tin tÜªng làm th‰ gi§i luân hành, và 
có th‹ cÙu ÇÜ®c tính mång cûa mình. Làm thêm chìa khóa nhà và xe và ÇÜa cho h† bän 
sao nh»ng thông tin trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp cûa quí vÎ, thông tin vŠ bŒnh lš, danh sách 
nh»ng thÙ dùng tr® giúp cho khuy‰t tÃt, k‰ hoåch di tän, nh»ng giÃy t© cÀn thi‰t, và k‰ 
hoåch ÇÓi phó v§i thiên tai riêng cûa quí vÎ. 
 
S¡p x‰p Ç‹ ngÜ©i Çó có th‹ liên låc liŠn ÇÜ®c v§i quí vÎ khi ngÜ©i ÇiŠu hành ª ÇÎa phÜÖng 
yêu cÀu di tän ho¥c khi thäm h†a xäy Ç‰n. Luôn luôn tính Ç‰n viŒc g†i phôn ho¥c liên låc 
v§i nhau b¢ng nh»ng cách khác nhau ch£ng hån nhÜ dùng máy nh¡n tin ho¥c ÇiŒn thoåi 
cÀm tay. 
 
CÀn ch¡c ch¡n là ngÜ©i Çó phäi bi‰t sº døng thi‰t bÎ tr® giúp cho khuy‰t tÆt cûa quí vÎ. 
Nh»ng thi‰t bÎ Çó cÀn phäi ÇÜ®c dán nhãn, và có bäng chÌ dÅn sº døng. 
 
BÜ§c thÙ hai là ÇÎnh s¤n cách liên låc v§i nhau, và nhiŠu cách g¥p nhau trong trÜ©ng h®p 
khÄn cÃp. Th¿c tÆp nh»ng k‰ hoåch này v§i ngÜ©i Çó thÜ©ng xuyên. 
 
Thêm n»a, ch†n m¶t ngÜ©i bån ho¥c m¶t ngÜ©i thân ª ti‹u bang khác Ç‹ quí vÎ và gia 
Çình hay ngÜ©i giúp này có th‹ g†i h†. M†i ngÜ©i cÀn phäi bi‰t tên, ÇÎa chÌ và sÓ phôn 
cûa ngÜ©i này. ñÎnh s¤n hai nÖi xa khÕi vùng có tai h†a mà quí vÎ và ngÜ©i giúp này có 
th‹ g¥p låi nhau, n‰u không Çi cùng nhau. M‡i nÖi phäi Çû xa khÕi nhà, và ch‡ làm cûa 
quí vÎ. 
 
Hãy dành th©i gian bây gi© Ç‹ lÆp k‰ hoåch tránh bão riêng cho mình. N‰u cÀn thi‰t, hãy 
tham khäo v§i nh»ng væn phòng có dÎch vø h‡ tr®, nh»ng trung tâm chæm sóc sÙc khÕe 
tåi gia (n‰u có), ngÜ©i thân, bån bè, hàng xóm, và bác sÏ cûa quí vÎ. 



ChuÄn BÎ Cho Tai H†a và Khi KhÄn CÃp 
 
N‰u mà ÇÖn giän nhÜ vÆy, n‰u mà mình Çã chuÄn bÎ s¤n cho nh»ng chuyŒn không ng©. 
 
ñiŠu mà chúng ta Çã bi‰t ho¥c nên bi‰t là có nhiŠu s¿ nguy hi‹m khi nói Ç‰n thäm h†a và 
lúc khÄn cÃp. Có th‹ là bão løt, rò rÌ chÃt hóa h†c, hoåt Ç¶ng khûng bÓ, sóng thÀn, và 
nhiŠu thÙ thiên tai. Chúng có th‹ có änh hÜªng nhÕ ho¥c có th‹ lan truyŠn r¶ng l§n. ñiŠu 
quan tr†ng nhÃt mà quí vÎ có th‹ làm ÇÜ®c là tránh trì hoãn viŒc chuÄn bÎ cho thäm h†a 
hay tình trång khÄn cÃp.  
 
Quá khÙ là dÃu hiŒu rõ ràng cho ÇiŠu có th‹ xäy ra trong tÜÖng lai. RÃt ti‰c là chính 
quyŠn cûa ti‹u bang cÛng nhÜ cûa ÇÎa phÜÖng không th‹ hiŒn diŒn m†i nÖi trong cùng 
m¶t lúc ÇÜ®c. Nhìn låi nh»ng cÖn bão Çã Ç° vào New Orleans và nh»ng thành phÓ ven 
bi‹n khác chúng ta luôn nghe nhiŠu chuyŒn tang thÜÖng cûa nh»ng ngÜ©i di tän, và Çáng 
buÒn thay nh»ng sÓ còn låi, chúng ta së không bao gi© nghe ÇÜ®c. Nh»ng chuyŒn mÃt 
mát Çó thÜ©ng tØ nh»ng ngÜ©i có khó khæn Ç¥c biŒt. 
 
N‰u quí vÎ ho¥c nh»ng ngÜ©i quen cûa quí vÎ bÎ mÃt thính giác hay khi‰m thÎ, cao tu°i, vô 
gia cÜ, tàn tÆt, ho¥c không bi‰t nói ti‰ng Anh, quí vÎ nhÃt ÇÎnh phäi tính Ç‰n viŒc d¿ 
phòng cho m†i sinh hoåt hàng ngày cûa mình. 
 
Quí vÎ cÀn phäi có nh»ng phÜÖng án và k‰ hoåch cø th‹. Luôn nghe tin tÙc, cÀn có nhiŠu 
hŒ thÓng thông tin (ÇiŒn thoåi, email). LÆp nhóm (bån bè, gia Çình, hàng xóm) trong khu 
v¿c cûa mình. CÀn ch¡c h† phäi là nh»ng ngÜ©i có th‹ tin cÆy ÇÜ®c và có Çû sÙc khÕe và 
tinh thÀn Ç‹ giúp quí vÎ. Tính Ç‰n phÜÖng tiŒn di chuy‹n nào mà quí vÎ së dùng và 
phÜÖng tiŒn d¿ bÎ n»a. ñeo vòng tay hay bäng Ç‹ nhÆn diŒn khuy‰t tÆt cûa quí vÎ. N‰u quí 
vÎ dùng nh»ng døng cø hay nh»ng thÙ Ç‹ tr® giúp cho s¿ khuy‰t tÆt Çó, tính Ç‰n viŒc ÇÓi 
phó ra sao n‰u không có nh»ng thÙ Çó. 
 
Nh¡c ngÜ©i thân, hàng xóm, và bån bè hãy chuÄn bÎ. 
 
Tham khäo v§i quÆn ª ÇÎa phÜÖng cûa quí vÎ hay H¶i Ch» ThÆp ñÕ Hoa Kÿ ho¥c ª trang 
mång www.weatherchannel.com Ç‹ bi‰t thêm chi ti‰t vŠ viŒc chuÄn bÎ cho trÜ©ng h®p 
nguy cÃp. Vào trang mång www.ready.gov Ç‹ bi‰t thêm chi ti‰t vŠ tØng trÜ©ng h®p khÄn 
cÃp riêng biŒt trong khu v¿c cûa quí vÎ.  

http://www.weatherchannel.com/
http://www.ready.gov/


Bão & Nh»ng TØ Chuyên Môn 
 
Chúng ta ÇŠu bi‰t bão là gì và có th‹ tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c nh»ng thiŒt håi mà luÒng gió v§i 
tÓc Ç¶ 74 d¥m m¶t gi© có th‹ gây ra. Tuy nhiên m¶t sÓ danh tØ vŠ th©i ti‰t ÇÜ®c dùng 
trong mùa bão có th‹ là không rõ ràng. N‰u quí vÎ hay ngÜ©i quen cûa quí vÎ  có nh»ng 
nhu cÀu Ç¥c biŒt, quí vÎ nên làm quen v§i nh»ng danh tØ vŠ th©i ti‰t dÜ§i Çây. 
 
Mùa bão ª vùng ñåi Tây DÜÖng, Caribean, và vÎnh Mexico b¡t ÇÀu m‡i næm vào ngày 1 
tháng 6 và chÃm dÙt vào ngày 30 tháng 11. Trong khoäng th©i gian này, có khá nhiŠu cÖn 
bão xäy ra. N‰u Çài phát thanh và truyŠn hình tåi ÇÎa phÜÖng dùng nh»ng tØ dÜ§i Çây, xin 
quí vÎ chú š kÏ Ç‹ quí vÎ và gia Çình có th‹ hành Ç¶ng thích h®p và kÎp th©i, theo k‰ 
hoåch dùng trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp Çã ÇÎnh s¤n. 
 
• Cänh báo bão (Hurricane Warning): s¿ cänh báo khi có gió liên tøc di chuy‹n 74 d¥m/ 

gi© hay 119km/gi© ho¥c hÖn n»a và bão s¡p xäy Ç‰n trong vùng ven bi‹n cø th‹ nào 
Çó trong 24 gi© ho¥c s§m hÖn. S¿ cänh báo bão này vÅn còn hiŒu l¿c khi có m¿c 
nÜ§c cao ª mÙc nguy hi‹m ho¥c vØa có m¿c nÜ§c cao và vØa có sóng l§n liên tøc, 
m¥c dù gió có th‹ nhË hÖn l¿c bão. 

• Theo dõi bão (Hurricane Watch): ÇÜ®c thông báo cho m¶t sÓ vùng ven bi‹n khi bão 
có th‹ së xäy Ç‰n trong 36 gi©. 

• Thông báo bão ª ÇÎa phÜÖng (Hurricane Local Statement): thông báo th¿c hiŒn bªi 
nh»ng væn phòng D¿ Báo Th©i Ti‰t QuÓc Gia ª ÇÎa phÜÖng trong ho¥c gÀn khu nguy 
hi‹m, có chi ti‰t vŠ tình hình th©i ti‰t trong vùng, quy‰t ÇÎnh di tän ÇÜ®c th¿c hiŒn 
bªi chính quyŠn ÇÎa phÜÖng, cÀn có nh»ng biŒn pháp thÆn tr†ng Ç‹ bäo vŒ sinh mång 
và tài sän. 

• Bão l§n (Major Hurricane): bão cÃp 3 ho¥c cao hÖn. 
• Bi‰n Ç¶ng hiŒn tåi (Present Movement): s¿ Ü§c tính chính xác nhÃt hoåt Ç¶ng cûa tâm 

bão nhiŒt Ç§i tåi m¶t th©i Çi‹m và m¶t vÎ trí nhÃt ÇÎnh. 
• Bão hå (Landfall): giao Çi‹m cûa tâm bão nhiŒt Ç§i và b© bi‹n. SÙc gió månh nhÃt cûa 

tâm bão nhiŒt Ç§i không phäi chính xác ª gi»a. RÃt có th‹ cÖn lÓc xoáy xäy ra ª ÇÃt 
liŠn m¥c dù bão chÜa hå. 

• Bão Çánh (Strike): ª tåi vÎ trí nhÃt ÇÎnh, bão Çánh xäy ra n‰u nÖi nó n¢m trong vùng 
Çánh cûa bão, m¶t vòng ÇÜ©ng kính 125 n mi, trong vòng 12.5 n mi vŠ phía phäi cûa 
tâm bão (nhìn theo hÜ§ng di chuy‹n). Vòng này dùng Ç‹ diÍn tä tÀm gió lÓc Çi‹n 
hình vào khoäng 75 n mi vŠ phía phäi cûa tâm bão và 50 n mi vŠ phía trái. 

• Bão dâng (Storm Surge): m¥t nÜ§c bi‹n dâng cao m¶t cách bÃt bình thÜ©ng kèm theo 
bão, hay cÖn dông d» d¶i mà chiŠu cao cûa nó là khoäng cách cûa m¿c nÜ§c bi‹n lúc 
Çó và m¿c nÜ§c bình thÜ©ng n‰u không có lÓc xoáy. 

• ñánh tr¿c ti‰p (Direct Hit): s¿ ti‰p cÆn cûa lÓc xoáy nhiŒt Ç§i vào m¶t ÇÎa Çi‹m nào 
Çó. ñÓi v§i nh»ng vùng bên trái cûa lÓc xoáy (nhìn theo hÜ§ng di chuy‹n), Çánh tr¿c 
ti‰p xäy ra khi cÖn lÓc xoáy quét m¶t khoäng cách b¢ng bán kính cûa lÓc xoáy lúc 



gió månh nhÃt. ñÓi v§i nh»ng vùng bên phäi, Çánh tr¿c ti‰p xäy ra khi cÖn lÓc xoáy 
quét m¶t khoäng cách b¢ng gÃp Çôi bán kính cûa lÓc lúc sÙc gió månh nhÃt. 

• ñánh không tr¿c ti‰p (Indirect Hit): nói chung là chÌ nh»ng nÖi không bÎ bão Çánh 
tr¿c ti‰p, nhÜng sÙc gió cûa bão (Çã giäm hay còn giÆt) vÅn xäy ra, ho¥c thûy triŠu 
dâng ít nhÃt là 4 feet trên mÙc bình thÜ©ng. 

• M¡t bão (Eye): m¶t vùng tròn có sÙc gió nhË hÖn bao quanh tâm Çi‹m cûa lÓc xoáy 
nhiŒt Ç§i. M¡t bão ÇÜ®c bao quanh hoàn toàn hay m¶t phÀn bªi vành m¡t 

• Vành m¡t (Eyewall / Wall Cloud): m¶t däi hay m¶t vòng cûa mây bao quanh m¡t bão, 
hay là tâm cûa lÓc xoáy có gió nhË. 

• HiŒu Ùng Fujiwhara (Fujiwhara Effect): khuynh hÜ§ng xoáy quanh nhau cûa 2 lÓc 
xoáy gÀn nhau. 

• Bão chuy‹n hÜ§ng (Relocated): dùng khi chÌ dÅn có š nói là m¶t v‰c tÖ våch tØ m¶t 
nÖi trÜ§c Çây Ç‰n m¶t nÖi m§i nhÃt không nhÃt thi‰t diÍn tä Çúng chuy‹n Ç¶ng cûa 
cÖn lÓc xoáy. 

 
Hãy chuÄn bÎ b¢ng cách tìm hi‹u qua trang mång cûa H¶i Ch» ThÆp ñÕ 
www.redcross.org. N‰u quí vÎ cÀn phÜÖng ti‹n di chuy‹n trong lúc khÄn cÃp, hãy g†i sÓ 
2-1-1 và ghi danh Ç‹ ÇÜ®c giúp Ç« di tän trong khi khÄn cÃp. CÀn phäi có k‰ hoåch hành 
Ç¶ng và d¿ tr» nh»ng thÙ mà quí vÎ không th‹ thi‰u ÇÜ®c cho 3 tuÀn. N‰u muÓn m¶t 
danh sách nhiŠu và chi ti‰t hÖn vŠ nh»ng tØ dùng cho bão, xin vào trang mång 
http://www.fema.gov. 

http://www.redcross.org/


CÀn ChuÄn BÎ Nh»ng ñÒ Dùng CÀn Thi‰t 
 
Th©i Çåi ngày nay không bi‰t chuyŒn gì së xäy ra, vì vÆy m†i ngÜ©i ÇŠu cÀn có s¤n m¶t 
túi ÇÒ dùng cho trÜ©ng h®p khÄn cÃp. 
 
N‰u quí vÎ ho¥c nh»ng ngÜ©i quen cûa quí vÎ có khó khæn Ç¥c biŒt (bÎ mÃt thính giác hay 
khi‰m thÎ, cao tu°i, vô gia cÜ, tàn tÆt, ho¥c không bi‰t nói ti‰ng Anh), xin liên låc væn 
phòng ÇiŠu hành cho trÜ©ng h®p khÄn cÃp ª ÇÎa phÜÖng cûa quí vÎ ho¥c væn phòng 
chuyên lo vÃn ÇŠ dân s¿, và H¶i Ch» ThÆp ñÕ Hoa Kÿ Ç‹ bi‰t thêm nh»ng gì có th‹ xäy 
ra trong vùng cûa quí vÎ. Tìm hi‹u xem thäm h†a gì thÜ©ng xäy ra nhÃt và cách chuÄn bÎ 
cho nh»ng thäm h†a Çó. 
 
Dành th©i gian Ç‹ tìm hi‹u nh»ng tín hiŒu cänh báo trong c¶ng ÇÒng cûa quí vÎ: nh»ng tín 
hiŒu Çó nghe nhÜ th‰ nào và cÀn phäi làm gì khi nghe nh»ng tín hiŒu Çó. 
 
Sau Çó thì nên nghï Ç‰n nh»ng thÙ cÀn thi‰t Ç‹ tÒn tåi. Ch¡c ch¡n là nhu cÀu cûa m‡i 
ngÜ©i khác nhau tùy thu¶c vào nÖi chÓn và nh»ng Çòi hÕi riêng, tuy nhiên m†i ngÜ©i ÇŠu 
cÀn th¿c phÄm, nÜ§c uÓng, không khí såch và và tÃt cä nh»ng gì giúp duy trì s¿ sÓng. M¶t 
giÕ ÇÒ dùng cÖ bän có th‹ là y‰u tÓ quy‰t ÇÎnh cho s¿ sÓng còn cûa quí vÎ trong trÜ©ng 
h®p khÄn cÃp. Nh»ng ÇÒ dùng cÖ bän trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp ÇÜ®c khuy‰n khích cho 
ngÜ©i có nhu cÀu Ç¥c biŒt bao gÒm: 

• NÜ§c: m¶t galông nÜ§c cho m¶t ngÜ©i m‡i ngày và có ít nhÃt là 3 ngày, Ç‹ dùng 
cho uÓng và vŒ sinh. 

• Th¿c phÄm: tr¿ ÇÒ không bÎ hÜ dùng cho ít nhÃt là 3 ngày và m¶t døng cø khui 
h¶p n‰u là th¿c phÄm Çóng h¶p. 

• RaÇiô dùng pin ho¥c quay tay và m¶t raÇio th©i ti‰t NOAA có ti‰ng báo Ç¶ng và 
nhiŠu pin. 

• ñèn pin và pin. 
• Thêm nhiŠu pin cho nh»ng thi‰t bÎ giúp thª, máy tr® thính, ÇiŒn thoåi cÀm tay, 

raÇiô, máy nh¡n tin ho¥c PDA. 
GiÕ ÇÒ cÃp cÙu: 

• Còi Ç‹ ra hiŒu cÀu cÙu. 
• KhÄu trang Ç‹ l†c không khí bÄn, tÃm nylon và bæng keo Ç‹ trú tåi ch‡. 
• Khæn giÃy Äm, bao rác và dây nh¿a cho vŒ sinh cá nhân. 
• C© lê ho¥c kŠm Ç‹ t¡t ÇiŒn, nÜ§c, ga. 
• Bän ÇÒ ÇÎa phÜÖng. 
• Th¿c phÄm cho thú nuôi, d¿ tr» thêm nÜ§c cho thú nuôi. 
• Bän sao cûa toa thuÓc và nh»ng giÃy t© quan tr†ng (giÃy bäo hi‹m, giÃy chû 

quyŠn nhà, stock, s° thông hành, giÃy khai sinh). 
 
Dï nhiên là quí vÎ có th‹ thêm nh»ng thÙ cÀn thi‰t khác cho nhu cÀu riêng biŒt cûa mình 
và tùy theo kh£ næng. TÓt nhÃt là cÀn chuÄn bÎ cho 2 tuÀn và gÒm nh»ng thÙ mà quí vÎ 



cÀn dùng hàng ngày và trong tuÀn, ch£ng hån nhÜ: thuÓc, Óng chích, bao thäi, Óng thông 
ti‹u, bæng. 
 
M¶t giÕ xách tay gÒm nh»ng thÙ cÀn thi‰t luôn có bên mình. Quí vÎ Çã liŒt kê nh»ng thÙ 
cÀn thi‰t này chÜa? 
 
Nh»ng giÕ ‘cÀn là mang Çi’ Ç‹ nh»ng khi phäi ra Çi v¶i, bao gÒm nh»ng thÙ không th‹ 
thi‰u ÇÜ®c nhÜng không quá l§n hay quá n¥ng Ç‹ quí vÎ có th‹ xách tØng cái m¶t. 
 
M¶t giÕ l§n gÒm có nÜ§c, th¿c phÄm, ÇÒ cÃp cÙu, quÀn áo, b¶ ÇÒ giÜ©ng, døng cø, ÇÒ 
dùng cho lúc khÄn cÃp, và nh»ng thÙ tr® giúp cho khuy‰t tÆt cûa quí vÎ. CÀn có nh»ng thÙ 
mà quí vÎ cÀn Ç‹ tÒn tåi cho nhiŠu ngày ho¥c ª nhà ho¥c ª nh»ng nÖi trú tåm. 
 
M¶t giÕ ÇÒ mà quí vÎ së cÀn khi bÎ kËt trên giÜ©ng ho¥c gÀn Çó mà không th‹ Ç‰n nh»ng 
ch‡ khác trong nhà ÇÜ®c. 
 
Nh§ Ç‹ nh»ng giÕ ÇÒ này ch¡c ch¡n ª m¶t nÖi ÇÎnh s¤n Ç‹ dÍ tìm. ñ‹ nh»ng thÙ quan 
tr†ng ª m¶t nÖi nhÃt ÇÎnh, thuÆn tiŒn và an toàn mà quí vÎ có th‹ lÃy ÇÜ®c m¶t cách dÍ 
dàng và nhanh chóng. 
 



K‰ Hoåch H‡ Tr® Cho Nh»ng NgÜ©i Có Khó Khæn ñ¥c BiŒt 
 
ñây là m¶t trong nh»ng lúc mà nói thì dÍ hÖn làm, tuy nhiên n‰u quí vÎ ÇÜ®c yêu cÀu di 
tän trong khi bÎ thiên tai hay thäm h†a, xin hãy bình tïnh. Trình t¿ di tän së ÇÜ®c thông 
báo trên Çài phát thanh và truyŠn hình, ho¥c tr¿c ti‰p tØ nh»ng nhân viên công l¿c trong 
khu v¿c cûa quí vÎ. 
 
N‰u quí vÎ ho¥c ngÜ©i thân cûa quí vÎ bÎ mÃt thính giác, khi‰m thÎ, l§n tu°i, vô gia cÜ, tàn 
tÆt, ho¥c không th‹ nói ti‰ng Anh, xin chú š t§i nh»ng hÜ§ng dÅn tåi ÇÎa phÜÖng khi có 
tình trång khÄn cÃp. 
 
N‰u quí vÎ ÇÜ®c yêu cÀu tìm nÖi an toàn, hãy ª trong nhà hay hay ª nh»ng tòa nhà lân 
cÆn. Xin ÇØng ra khÕi nh»ng nÖi Çó trØ khi ÇÜ®c yêu cÀu di tän. ñóng tÃt cä cºa s°, cºa 
chính, và cºa ch¥n lò sÜªi Ç‹ ngæn ch¥n không khí bên ngoài khÕi vào nhà. T¡t nh»ng 
máy lånh, máy sÜªi nào hút không khí tØ ngoài vào nhà. Dùng quåt ÇÙng hay quåt trÀn Ç‹ 
luân chy‹n không khí bên trong. 
 
Trong trÜ©ng h®p cÀn di tän, nh»ng hÜ§ng dÅn cò th‹ là không rõ ràng và dÒn dÆp, cÀn 
nh§ là phäi hành Ç¶ng m¶t cách thÆn tr†ng và dùng trí phán Çoán thông thÜ©ng. Thu thÆp 
nh»ng thÙ má quí vÎ Çã chuÄn bÎ s¤n (túi Ç¿ng ÇÒ dùng trong lúc khÄn cÃp, k‰ hoåch hành 
Ç¶ng trong khi khÄn cÃp) nh§ là gi§i hån sº døng phôn cho nh»ng gì khÄn cÃp mà thôi. 
ñÎnh s¤n hai l¶ trình di tän bªi vì m¶t sÓ ÇÜ©ng có th‹ bÎ ch¥n ho¥c bÎ Çóng trong lúc này. 
N‰u quí vÎ phäi di tän ra khÕi nhà, quí vÎ có nÖi nào Ç‹ Ç‰n không? Quí vÎ së Çi v§i ai? 
Quí vÎ có thêm ai khác không phòng khi ngÜ©i Çó không Ç‰n v§i quí vÎ ÇÜ®c? Chú š nghe 
hÜ§ng dÅn thÙ t¿ di tän, n‰u quí vÎ ª trong vùng ÇÜ®c yêu cÀu phäi di tän, hãy Çi liŠn lÆp 
tÙc. 
 
N‰u quí vÎ không có phÜÖng tiŒn di chuy‹n, quí vÎ có th‹ Çæng kš trÜ§c b¢ng cách g†i sÓ 
211 Ç‹ ÇÜ®c giúp Ç« di tän trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp. Khi Çã Çæng kš rÒi, nhiŠu ÇÎa 
phÜÖng yêu cÀu quí vÎ treo bäng có ghi ch» ‘Assistance Needed’ ª cºa s° ho¥c dán vào 
cºa chính trong lúc khÄn cÃp. 
 
N‰u quí vÎ muÓn bi‰t thêm chi ti‰t vŠ tän cÜ, và nÖi an toàn cho ngÜ©i thân hay nh»ng 
ngÜ©i cÀn quan tâm Ç¥c biŒt, xin vui lòng vào trang mång www.TexasOnline.com



Ghi danh v§i 211 Texas 
 
Có bao gi© quí vÎ nghï r¢ng mình phäi chuÄn bÎ cho thiên tai nhÜng không bi‰t phäi g†i 
phôn cho ai?  NhiŠu quÆn b¡t bu¶c phäi lÆp danh sách nh»ng ngÜ©i cÀn ÇÜ®c giúp Ç« khi 
di tän trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp ch£ng hån nhÜ khi có bão, nh»ng ngÜ§i này có th‹ là 
ngÜ©i bÎ mÃt thính giác, khi‰m thÎ, l§n tu°i, vô gia cÜ, tàn tÆt, ho¥c không th‹ nói ti‰ng 
Anh. N‰u quí vÎ chÜa Çæng kš, xin g†i quÆn cûa quí vÎ Ç‹ ghi tên và ÇÎa chÌ Ç‹ h† có th‹ 
giúp quí vÎ trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp. 
 
Ch£ng hån nhÜ ª m¶t sÓ khu v¿c Çang di tän, së có xe Ç‹ di chuy‹n nh»ng ngÜ©i Çã Çæng 
kš Ç‰n nh»ng ch‡ an toàn, khu Chæm Sóc ñ¥c BiŒt, hay là bŒnh viŒn. Tuy nhiên, xe së 
không Ç‰n nh»ng nÖi riêng biŒt nhÜ là nhà ngÜ©i thân cûa quí vÎ. Xin nêu rõ nh»ng nhu 
cÀu cá biŒt cûa quí vÎ khi Çæng kš bªi vì nh»ng thi‰t bÎ y t‰ nhÜ máy ÇiŠu trÎ, máy thª vân 
vân cÀn phäi ÇÜ®c chuÄn bÎ trÜ§c trong khi Óng thª ôxi có th‹ có s¤n ª nhiŠu khu Chæm 
Sóc ñ¥c BiŒt. N‰u nh»ng nhu cÀu Çó Çòi hÕi phäi th¿c hiŒn ª bŒnh viŒn, quí vÎ nên thäo 
khäo viŒc này v§i bác sÏ cûa mình và xin thÜ chÙng nhÆn có kš tên cûa bác sÏ. 
 
211 Texas là trung tâm cung cÃp thông tin và chuy‹n ti‰p thông tin cûa ti‹u bang Texas 
khi xäy ra hoån nån Ç‹ nÓi k‰t ngÜ©i g†i Ç‰n nh»ng nguÒn tr® giúp vŠ sÙc khÕe và dÎch 
vø nhân Çåo trong ti‹u bang Texas, bao gÒm, không chÌ gi§i hån trong, nh»ng nÖi an toàn 
trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp, tr® giúp phÜÖng tiŒn di chuy‹n, th¿c phÄm, và tham vÃn. 
 
Quá trình hoåt Ç¶ng ÇÜ®c thi‰t lÆp tØ næm 1947, và hiŒn nay ÇÜ®c h®p tác v§i Salvation 
Army, American Red Cross, Interfaith Ministries, Volunteer Houston, và Seventh Day 
Adventists. Chúng tôi Çã khai tri‹n m¶t mång lÜ§i nh»ng thiŒn nguyŒn viên tình nguyŒn 
giúp Ç« trong lúc cao Çi‹m cûa thiên tai. Nh»ng dÎch vø này ÇÜ®c th¿c hiŒn qua nhiŠu 
ngôn ng» dùng nh»ng thông dÎch viên cûa trung tâm ho¥c bên ngoài. 
 
N‰u quí vÎ ghi danh cho ngÜ©i thân hay cho ngÜ©i l§n tu°i/tàn tÆt khác, xin xác nhÆn là 
quí vÎ có s¿ ÇÒng š cûa h†. TrÜ§c khi g†i, xin ghi s¤n ÇÀy Çû thông tin liên låc cûa h†, 
thông tin liên låc trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp, và lš do nh»ng ngÜ©i Çó cÀn tr® giúp 
phÜÖng tiŒn di chuy‹n. 
 
ñØng suy nghï n»a, hãy g†i sÓ 211 ngay hôm nay Ç‹ ghi danh. 



D¿ Tr» ñÒ Dùng CÀn Thi‰t Cho Nh»ng TrÜ©ng H®p KhÄn CÃp 
 
Thº tÜªng tÜ®ng n‰u quí vÎ không có xe læn, bình dÜ«ng khí, hay nh»ng thÙ mà mình cÀn Ç‹ 
tÒn tåi hàng ngày.  Cänh tÜ®ng nhÜ vÆy thÆt Çáng s® bªi vì nó có tính cách nguy hi‹m Ç‰n 
tính mång. N‰u quí vÎ ho¥c nh»ng ngÜ©i quen cûa quí vÎ bÎ mÃt thính giác hay khi‰m thÎ, cao 
tu°i, vô gia cÜ, tàn tÆt, ho¥c không bi‰t nói ti‰ng Anh, quí vÎ không nên xem nhË nh»ng ÇiŠu 
dÜ§i Çây nhÜng cÀn phäi ÇÜ®c liŒt kê trong bäng k‰ hoåch cho trÜ©ng h®p khÄn cÃp. B¡t ÇÀu 
liŒt kê nh»ng thÙ cÀn thi‰t b¢ng cách ghi xuÓng nh»ng sinh hoåt hàng ngày, ch£ng hån nhÜ  
nh»ng thÙ mà quí vÎ dùng m‡i ngày. CÛng làm nhÜ vÆy cho nh»ng sinh hoåt hàng tuÀn và 
hàng tháng n»a. CÀn chú š nh»ng Çi‹m sau Çây: 
 
N‰u quí vÎ dùng xe læn hay xe máy: 

• Tr» m¶t b¶ ÇÒ vá xe và m¶t Óng vá hÖi trong giÕ xách tay khi g¥p ho¥n nån Ç‹ có th‹ 
sºa khi bÎ thûng vÕ xe, trØ khi quí vÎ dùng loåi Çâm không thûng. Tr» thêm m¶t ru¶t 
xe n»a. 

• Tr» m¶t b¶ gæng tay dÀy trong giÕ xách tay khi g¥p ho¥n nån Ç‹ dùng khi læn xe di 
chuy‹n  ª ch‡ có thûy tinh hay mänh v«. 

• Ÿ nh»ng vùng hay bÎ Ç¶ng ÇÃt, nên khóa bánh xe læn và gi» xe gÀn giÜ©ng quí vÎ Ç‹ 
xe khÕi læn Çi mÃt. 

 
N‰u quí vÎ dùng xe læn có Ç¶ng cÖ ho¥c xe máy: 

• Tr» thêm m¶t bình ÇiŒn n»a. Bình ÇiŒn cûa xe ô tô cÛng có th‹ dùng ÇÜ®c cho xe læn 
nhÜng không ÇÜ®c lâu b¢ng bình ÇiŒn cho xe læn. 

• Tìm hi‹u tØ hãng bán xe læn Ç‹ bi‰t xem n‰u có th‹ såc bình ÇiŒn b¢ng cách c¡m dây 
cáp nÓi vào bình xe ô tô ho¥c c¡m vào máy Ç°i ÇiŒn nÓi tØ ° dùng cho bÆt lºa hút 
thuÓc cûa xe. LÜu š: chÌ såc tØng bình ÇiŒn m¶t mà thôi. 

• N‰u có th‹ ÇÜ®c, nên có m¶t xe læn không dùng Ç¶ng cÖ loåi nhË Ç‹ phòng thêm.  
 
N‰u quí vÎ bÎ khi‰m thÎ ho¥c nhìn không rõ: 

• Tr» m¶t ÇÒng hÒ nói gi©, ÇÒng hÒ m¥t l§n, và nhiŠu pin. 
• Tr» m¶t Çèn pin loåi månh v§i tia sáng r¶ng và nhiŠu pin. 
• Tr» ít nhÃt m¶t cây gÆy màu tr¡ng. 
• Dán bæng keo huÿnh quang vào nh»ng thÙ dùng khi g¥p ho¥n nån. 
• Dán bæng keo huÿnh quang vào khóa ga, khóa ÇiŒn, khóa nÜ§c. 
• Tr» thêm nhiŠu kính phóng Çåi. 
• N‰u quí vÎ Çeo kính thì nên tr» thêm m¶t c¥p khác n»a. 
• Phô tô nhiŠu bän thông tin cÀn thi‰t. 

 
N‰u quí vÎ bÎ mÃt thính giác ho¥c nghe không rõ: 

• Nên có  m¶t tivi xách tay nhÕ dùng pin ho¥c m¶t radio cho th©i ti‰t mà có màn hình 
Ç‹ Ç†c ch». Nh»ng chÜÖng trình phát thanh trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp thÜ©ng có 
dùng ngôn ng» b¢ng tay, ho¥c chåy ch» trên màn hình. 



• Luôn luôn tr» m¶t sÓ giÃy vi‰t Ç‹ có th‹ truyŠn Çåt v§i ngÜ©i khác. 
• Tr» m¶t Çèn pin, m¶t kèn th°i hay thÙ gì Çó Ç‹ gây ti‰ng Ç¶ng, và giÃy vi‰t nÖi 

giÜ©ng ngû. 
• Luôn luôn có s¤n giÕ ÇÒ dùng trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp (ª nhà ho¥c trong xe), và 

tÃm thÈ ghi là quí vÎ bÎ mÃt thính giác. Ghi thêm nh»ng ÇiŠu thích h®p ch£ng hån nhÜ: 
“Tôi bi‰t ho¥c không bi‰t dùng ngôn ng» tay”, ho¥c là “Con thú này h®p pháp ª bên 
tôi”. 

 
N‰u quí vÎ có trª ngåi vŠ khä næng nói hay truyŠn Çåt: 

• Mua h¶p Ç°i ÇiŒn n‰u quí vÎ dùng máy tính xách tay Ç‹ liên låc. H¶p Ç°i ÇiŒn này có 
th‹ dùng cho hÀu h‰t các máy tính xách tay (12 vôn ho¥c thÃp hÖn) Ç‹ nÓi ÇiŒn tØ ° 
bÆt lºa cho hút thuÓc trong xe. 

• Nh§ luôn mang giÃy vi‰t Ç‹ phòng thêm. 
• N‰u quí vÎ dùng máy giúp nói, nh§ Ç‹ máy ª nÖi an toàn gÀn mình vào bu°i tÓi. 
• Luôn gi» nh»ng tÃm giÃy có ghi s¤n nh»ng ch» quan tr†ng mà quí vÎ së dùng trong 

trÜ©ng h®p khÄn cÃp ª trong túi Ç¿ng ÇÒ khi có ho¥n nån, bóp, hay ví, vân vân. 
 
N‰u quí vÎ phäi t¿ tiêm thuÓc cho mình: 

• Nh§ r¢ng kËt xe hay giông bão có th‹ xäy Ç‰n m¶t cách không ng© vì vÆy nên mang 
døng cø và thuÓc (ÇÜ®c gi» lånh) mà quí vÎ cÀn khi Çi xa. 

 
N‰u quí vÎ bÎ khuy‰t tÆt vŠ trí não: 

• Nh§ mang giÃy có ghi nh»ng chÌ dÅn ho¥c nh»ng thông tin mà quí vÎ nghï së cÀn Ç‹ 
trong túi Ç¿ng ÇÒ khi có ho¥n nån ª nhà và cä trong xe. Soån s¤n nh»ng thông tin này 
m¶t cách rõ ràng dÍ hi‹u. Quí vÎ có th‹ liŒt kê nh»ng thông tin Çó tØng bÜ§c m¶t.  

• GiÃy hÜ§ng dÅn này së giúp quí vÎ nh§ phäi làm gì trong lúc rÓi ren cûa cÖn hoån nån. 
• ñ‹ s¤n giÃy vi‰t Ç‹ ghi thêm nh»ng hÜ§ng dÅn và thông tin m§i. 

 
DÎ Ùng v§i chÃt hóa h†c, tình trång khó thª: 

• Mang theo khæn, khÄu trang, m¥t nå chÓng hÖi Ç¶c ho¥c nh»ng thÙ gì khác Ç‹ l†c 
không khí. 

• Mang khÄu trang loåi N95 (chÓng bøi, hay nh»ng chÃt vi trùng). 
 
Danh sách liŒt kê có th‹ là quá dài, tuy nhiên ÇiŠu quan tr†ng là hãy b¡t ÇÀu tr» ÇÒ dùng 
trong lúc khÄn cÃp tØng ít m¶t. Càng chuÄn bÎ kÏ bao nhiêu, quí vÎ së bäo vŒ ÇÜ®c tính mång 
mình nhiŠu bÃy nhiêu. 
 
ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t vŠ thuÓc men và døng cø y t‰, xin vào trang mång www.redcross.org. 
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