
BÃO HURRICANE
Gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt, nước biển dâng 
gây thiệt hại, và ngập lụt ven biển.

Hiểu rõ các Thuật ngữ 
Nếu một thông báo “theo dõi” (“watch”) được đưa ra, 
cơn bão dự kiến sẽ xảy ra trong vòng 36 giờ.  Hãy 
cảnh giác.  Nếu một thông báo “cảnh báo” (“warning”) 
được đưa ra, cơn bão dự kiến sẽ xảy ra trong vòng 24 
trở xuống.

Biện pháp Phòng ngừa
• Khi có thông báo “theo dõi”, hãy nghe radio/TV để 

biết các hướng dẫn.
• Hãy thu thập các vật tư khẩn cấp.
• Chuẩn bị sẵn kế hoạch sơ tán cá nhân.
• Có sẵn các số điện thoại quan trọng, bản đồ, và 

các giấy tờ tài liệu quan trọng khác.
• Dự trữ thêm thực phẩm, pin/ắc-quy và nước uống.
• Mua bảo hiểm lũ lụt.
• Lắp đặt các chốt mái và cửa chớp chống bão hoặc 

ván ép hàng hải cắt sẵn cho cửa sổ.
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 3 Biết rõ nơi quý vị sẽ tìm đến để trú ẩn khỏi cơn bão 
nếu được khuyến cáo sơ tán khỏi nhà của mình.

 3 Khi có thông báo “theo dõi”, hãy đóng ván cho các 
cửa sổ.

 3 Cố định các đồ vật lỏng lẻo dễ bị thổi bay.
 3 Rời khỏi các khu vực có thể sẽ bị ngập lụt.
 3 Khi có gió lớn, hãy ở trong nhà và tránh xa các 

cửa sổ.  Luôn đóng chặt các cửa sổ.
 3 Tránh xa các bức tường và cửa ra vào phía ngoài.

Chuẩn bị Sẵn 
sàng cho các 
Hiểm họa Tự 

nhiên

DÒNG DUNG NHAM
Các hiểm họa núi lửa phun bao gồm các 
dòng dung nham, các hạt tro bụi trong 
không khí, mảnh tro, thủy tinh núi lửa, khí 

núi lửa ăn mòn, chuyển động của mặt đất, và các vết 
nứt trên mặt đất.

Biện pháp Phòng ngừa 
• Hãy chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán.
• Biết rõ về các hệ thống cảnh báo có trong cộng 

đồng của quý vị.
• CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO CÁC THẢM HỌA 

LIÊN QUAN KHÁC: động đất, lũ quét, sạt lở đất, 
dòng chảy bùn, và sóng thần.

• Chuẩn bị sẵn kế hoạch sơ tán và bộ vật tư sinh 
tồn.

• Xây dựng kế hoạch thông tin liên lạc khẩn cấp.
• Đề nghị một thành viên gia đình hoặc bạn bè 

không sống cùng quý vị làm “người liên hệ trong 
gia đình”.

• Trang bị kính bảo hộ và khẩu trang kháng bụi loại 
có thể vứt bỏ cho từng thành viên trong gia đình.
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 3 Hãy chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán.
 3 Đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào.
 3 Đưa động vật và gia súc vào nơi trú ẩn kín nếu có 

thể.
 3 Tránh các khu vực trũng thấp, nơi có thể tích tụ 

nhiều khí độc.
 3 Nếu bị kẹt gần một con suối, hãy thận trọng với 

các dòng chảy bùn.
 3 Sử dụng kính bảo hộ để bảo vệ mắt.
 3 Sử dụng khẩu trang, khẩu trang kháng bụi, hoặc 

đắp khăn ẩm lên mặt để thở.
 3 Tránh xa các khu vực có dòng dung nham.

SẠT LỞ ĐẤT 
“Sạt lở đất” xảy ra khi lực hấp dẫn khiến đất đá 
đổ xuống, thường do mưa quá nhiều.

Biện pháp Phòng ngừa
• Tránh xa các khu vực có nguy cơ dễ bị sạt lở đất.
• Hiểu rõ vùng đất quanh nhà quý vị.
• Quan sát các sườn đồi quanh nhà quý vị để tìm bất kỳ 

vết nứt hoặc dấu hiệu dịch chuyển của đất.
• Trồng cây phủ lên các sườn dốc để ổn định đất.
• Để ý đến các hình thức thoát nước mưa trên các sườn 

dốc gần nhà quý vị.
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 3 Nghiên cứu lịch sử địa chất và thủy văn của khu vực 
quý vị ở.

 3 Chuẩn bị sẵn sàng cho việc sơ tán.
 3 Tránh xa các bức tường đối diện với sườn đồi.
 3 Tránh xa các đường dây điện bị rơi.
 3 Tắt các tiện ích khí đốt, điện, và nước, vốn có thể gây 

thêm hư hại.

CHÁY RỪNG
Tất cả các đảo ở Hawaii đều dễ có nguy cơ 
cháy rừng, đặc biệt là trong thời kỳ hạn hán kéo 
dài và gió lớn.

Biện pháp Phòng ngừa
• Loại bỏ đúng cách các đồ vật dễ cháy.
• Dọn sạch các mảnh vụn xung quanh ngôi nhà của quý 

vị.
• Thường xuyên dọn sạch mái nhà và các máng xối.
• Sử dụng các vật liệu chống cháy khi xây dựng.
• Trồng các loại cây cảnh an toàn với hỏa hoạn.
• Mua bình chữa cháy và chuẩn bị để sẵn sàng sử dụng.
• Lắp đặt các đầu báo khói ở tất cả các phòng, kiểm tra 

mỗi tháng một lần.
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 3 Gọi 911 ngay khi thấy có cháy rừng.
 3 Nếu quý vị thấy có đám cháy âm ỉ, hãy dập tắt bằng 

bình cứu hỏa nếu quý vị có thể làm vậy một cách an 
toàn.

 3 Trồng các loại cây chống cháy, có thể giúp chống lửa 
lan vào nhà quý vị.

 3 Hãy chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán.
 3 Luôn lắng nghe nhà chức trách. Funding is provided by the Federal Emergency Management Agency,  

National Earthquake Hazards Reduction Program, 
Individual State Earthquake Assistance Grant, EMF-2021-CA-00015.
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ĐỘNG ĐẤT
Chuyển động dữ dội của mặt đất xảy ra mà không có 
cảnh báo trước.

Biện pháp Phòng ngừa
• Cất đèn pin, giày dép và radio ở chỗ dễ lấy.
• Neo cao tủ sách và tủ tài liệu.
• Cố định các bình khí propan và bình đun nước nóng.
• Cố định và neo các thiết bị gia dụng và máy vi tính vào các 

khung tường.
• Sử dụng nhà thầu được cấp phép để lắp đặt hệ thống giằng 

cho móng nhà.
• Sử dụng nhà thầu được cấp phép để lắp đặt các mối nối linh 

hoạt cho các đường dẫn khí đốt và nước để tránh việc bị đứt 
vỡ.

• Neo thiết bị chiếu sáng lên cao.
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 3 NGỒI XUỐNG, CHE CHẮN và BÁM CHẶT.  Ngồi xuống bên 
dưới một chiếc bàn chắc chắn.  Che chắn vùng đầu và cổ 
bằng một cánh tay.  Bám chặt cho đến khi ngừng rung lắc.

 3 Di chuyển xa khỏi các tòa nhà, đèn đường, và đường dây điện.
 3 KHÔNG vội vàng chạy ngay đến lối thoát hiểm.  NGỒI 

XUỐNG, CHE CHẮN và BÁM CHẶT.
 3 KHI Ở TRONG CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG: Ở nguyên tại 

tầng nhà đang ở; không sử dụng thang máy.
 3 KHÔNG LÁI XE.  Tấp vào lề đường và ở nguyên trong xe.  

Không dừng xe dưới gầm cầu, cầu vượt, đường dây điện trên 
không.

SÓNG THẦN
Một loạt các đợt sóng biển mang tính hủy diệt có 
thể ảnh hưởng đến tất cả các đường bờ biển và 
có thể xảy ra với rất ít hoặc không có cảnh báo 
trước.

Hiểu rõ các Thuật ngữ
Nhắc nhở (Advisory):  Tránh xa vùng nước.
Theo dõi (Watch):  Có thể xảy ra sóng thần; sẵn sàng để di 
chuyển đến nơi an toàn.
Cảnh báo (Warning):  Ngay lập tức sơ tán các khu vực ven 
biển.

Biện pháp Phòng ngừa
• Biết được liệu nhà ở, trường học hoặc nơi làm việc của 

quý vị có nằm trong vùng ngập lụt do sóng thần hay 
không.*

• Mua bảo hiểm lũ lụt.
• Có sẵn kế hoạch sơ tán và bộ vật tư khẩn cấp sử dụng 

được trong vòng 14 ngày.
• Chọn một địa điểm tụ họp cao ráo trong vùng đất liền. 

* Các vùng đất thấp ven biển, bãi biển, bến cảng, và suối 
dẫn ra đại dương là những nơi dễ bị tổn thương nhất trước 
tác động của sóng thần.
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 3 Sơ tán ngay lập tức nếu quý vị đang ở trong vùng ngập 
lụt và nghe được cảnh báo chính thức hoặc phát hiện 
ra các dấu hiệu tự nhiên của sóng thần (ví dụ: rung 
chuyển mặt đất mạnh hoặc hoạt động bất thường của 
đại dương).

 3 Đi đến vùng đất cao hơn hoặc sơ tán dọc lên tầng 4 
hoặc tầng cao hơn của một tòa nhà bê tông chắc chắn 
hoặc có kết cấu thép cao từ 10 tầng trở lên.

 3 Đừng cho rằng nguy hiểm sẽ kết thúc sau một đợt 
sóng. Đợt sóng sau có thể sẽ lớn hơn đợt đầu.

 3 Tránh xa khu vực ngập lụt.
 3 Chỉ trở về nhà sau khi nhà chức trách khuyến cáo rằng 

đã an toàn để trở về.

LŨ LỤT
Tình trạng ngập nước nhanh chóng của các 
suối, thung lũng, và các khu vực dễ bị ngập 
khác.

Hiểu rõ các Thuật ngữ
Nếu một thông báo “theo dõi” (“watch”) được đưa ra, 
thì lũ lụt là có khả năng xảy ra. Hãy cảnh giác. Nếu một 
thông báo “cảnh báo” (“warning”) được đưa ra, thì lũ lụt 
là hiện hữu hoặc đã đang xảy ra.

Biện pháp Phòng ngừa
• Biết được liệu quý vị có sống trong vùng lũ lụt có thể 

xảy ra hay không.
• Mua bảo hiểm lũ lụt.
• Neo chặt bồn chứa nước của quý vị để phòng ngừa 

tình trạng hư hại tài sản hoặc thương tích cá nhân.
• Giữ các kênh thoát nước được thông thoáng.
• Chú ý các khu vực có khả năng mất an toàn bên 

dưới các con đập và hồ chứa.
• Lắng nghe các thông báo về việc sơ tán.
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 3 Tránh xa vùng nước lũ; không cố bơi, đi bộ hoặc lái xe 
qua vùng nước lũ.

 3 Tránh xa các đường dây điện bị rơi.
 3 Không uống nước từ vòi (có thể bị ô nhiễm).
 3 Di chuyển các vật có giá trị lên các tầng trên.
 3 Nếu quý vị bị mắc kẹt do nước xung quanh dâng 

nhanh, hãy ra khỏi xe và leo lên vùng đất cao hơn.

HẠN HÁN
Hạn hán là một giai đoạn thời tiết khô hạn bất 
thường. Hạn hán làm giảm dòng chảy tự nhiên và 
làm cạn kiệt độ ẩm của đất, có thể gây ra các tác 

động về mặt xã hội, môi trường và kinh tế.  Hạn hán cũng có 
liên quan chặt chẽ với các nguyên nhân gây ra cháy rừng.

Biện pháp Phòng ngừa
• Dự trữ đầy đủ nước uống.
• Học cách cắt giảm việc sử dụng nước.
• Tưới sân bãi vào sáng sớm hoặc chiều muộn khi trời mát 

hơn.
• Tưới cây hai ngày một lần.
• Dọn sạch các mảnh vụn khô khỏi khu đất của quý vị để 

phòng ngừa cháy rừng xảy ra hoặc lan rộng.
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 3 Đảm bảo tắt nước sau khi sử dụng.  Tiết kiệm lên đến 3 
gallon nước mỗi phút.

 3 Lắp đặt đầu vòi sen tiết kiệm nước hoặc bộ hạn chế lưu 
lượng.  Tiết kiệm lên đến 75% mỗi lần tắm.

 3 Chờ đến khi có đủ lượng quần áo hoặc bát đĩa bẩn mới 
sử dụng máy giặt hoặc máy rửa bát.  Tiết kiệm lên đến 
33 gallon.

 3 Phát hiện rò rỉ trong các đường ống nước.  Một đường 
ống rò rỉ có thể khiến hóa đơn tiền nước hàng tháng của 
quý vị tăng thêm $30.

XÓI MÒN
Xói mòn ven biển xảy ra khi bãi biển di chuyển vào 
phía trong, thường là do tác động của sóng bão hoặc 
mùa đông.

Biện pháp Phòng ngừa
• Tham khảo ý kiến của các chuyên gia và các cơ quan của 

quận và/hoặc Tiểu bang vốn hiểu rõ tình trạng xói mòn ven 
biển và có thể đề xuất các hành động thích hợp.

• Đánh giá khả năng di dời nhà cửa và các công trình khác ra 
xa khỏi bờ biển.
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 3 Hiểu rõ về các khoảng lùi ven biển phù hợp theo từng địa 
điểm cũng như các hoạt động xây dựng phát triển và kiến tạo 
cảnh quan phù hợp.

 3 Tuân thủ các quy chuẩn xây dựng và quy chế sử dụng đất; 
tham khảo Sổ tay Hướng dẫn Xây dựng Ven biển của FEMA 
để biết các hướng dẫn.

 3 Đặt câu hỏi và nhận lời khuyên từ các cơ quan có thẩm 
quyền thích hợp.


