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CÁCH ỨNG PHÓ KHI CÓ TUYẾT 

 

Thông tin cơ bản:  

Ở DC có thể có tuyết vào những tháng mùa đông. Một lượng tuyết đọng nhỏ cũng có 

thể làm đường xá trơn và nếu nhiều tuyết đọng sẽ gây nguy hiểm khi lái xe, có thể làm 
kẹt đường, hoặc gây mất điện trong cả thành phố. Tuyết kết hợp cùng gió lớn có thể 
giảm tầm nhìn một cách đáng kể vì thế lái xe cần vô cùng cẩn thận trong những trường 

hợp này.  
 

Nhìn chung, bạn cần phân biệt giữa dự báo có thểt có tuyết nhẹ (advisory) và cảnh 
báo tuyết nhiều (warning).  

 Dự báo có thể có tuyết nhẹ (snow ADVISORY) có nghĩa là có khả năng có tuyết 

và tuyết có thể đọng. Cảnh báo tuyết nhiều (snow WARNING) có nghĩa là đang 
có hoặc sắp có nhiều tuyết rơi.  

 
 Dự báo tuyết nhẹ hoặc cảnh báo tuyết nhiều:   

 

 Nghe đài, TV hay dự báo thời tiết của NOAA để biết tin tức về thời tiết và tình trạng khẩn 

cấp.  

 Để sẵn túi đồ cho tình trạng khẩn cấp trong xe và trong nhà. Vào trang 

www.72hours.dc.gov  để xem hướng dẫn cách làm túi đồ cho tình trạng khẩn cấp.   

 Chỉ lái xe nếu thật sự cần thiết. Nếu phải lái xe, hãy lưu ý những điểm sau:: 
- Lái vào ban ngày và cho người thân biết kế hoạch của bạn  

- Lái xe trên đường lớn; tránh các đường nhỏ.  

 Nếu tình trạng khẩn cấp tuyết được ban bố thì KHÔNG đậu xe trên những con đường có 

ghi snow emergency. Xe nào đậu trên những con đường này sẽ bị phạt $250 và bị kéo đi.  

 Dọn tuyết khỏi vỉa hè và bậc thềm gần nhà hoặc cửa tiệm của mình. Luật của DC quy định 

người dân phải xúc tuyết khỏi vỉa hè và bậc thềm trong vòng 8 tiếng sau khi tuyết ngừng 
rơi.  

 Tránh làm quá sức khi xúc tuyết. Làm quá sưc có thể gây ra nhồi máu cơ tim—một nguyên 

nhân gây tử vong lớn trong mùa đông.  
 Để ý những dấu hiệu bị cóng—Da trở nên trắng như nến, tê, hoặc không có cảm giác ở 

chỗ da đó hoặc có thể nổi mụn nước.  

 Để ý những dấu hiệu bị hạ thân nhiệt -- Run lập cập và tê, đầu óc bị lẫn lộn hoặc chóng 

mặt, đứng không vững và người yếu, nói chậm và không rõ tiếng.  

 Nếu bạn trông thấy người vô gia cư nào bị kẹt ngoài trời lạnh, hãy gọi đường dây nóng 
(202) 399-7093. Sẽ có xe tới chở họ về các nơi tạm trú.  

 Nếu bạn hay người nào bạn biết có các dấu hiệu bị hạ thân nhiệt hay bị  cóng, hãy đến 
bệnh viện hay trạm y tế ngay lập tức.  

 

 

http://www.72hours.dc.gov/

