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Thông tin cơ bản:  

Những cơn giông có thể mang tới mưa lớn (có thể gây ra lụt bất ngờ), gió to, mưa đá, 
sét và lốc xoáy. Một cơn giông có thể ảnh hưởng một khu vực trong vài giờ, gây đổ 

cây, đứt dây điện, mất điện và rất nhiều thứ ngổn ngang trên đường.  
 

Nhìn chung, bạn cần biết sự khác nhau giữa thuật ngữ watch (Dự báo) và warning 

(cảnh báo)   

 Dự báo có thể có giông lớn có nghĩa là có khả năng xảy ra một cơn giông lớn 

(với gió mạnh 58 dặm một giờ hay hơn, hoặc mưa đá to khoảng ¾ inch trở lên) 
có thể hình thành.  

 Cảnh báo giông lớn  có nghĩa là rada thời tiết đã phát hiện một cơn giông. 
 

 

Khi có dự báo có giông hay cảnh báo có giông lớn:  

 Tới nơi an toàn, bật đài chạy bằng pin hoặc TV lên và chờ thông báo hết giông từ nhà chức 
trách.  

 Neo chặt các vật để ngoài trời như bàn ghế có thể bị gió thổi đi hay gây hư hỏng hoặc thương 
tích và mang những vật  nhẹ vào trong nhà (nếu thời tiết cho phép). 

 Che cửa kính và các cửa phía ngoài cho kỹ. 

 Tắt hết mọi thiết bị điện kể cả điện thoại và TV. 
 Tránh chạm vào bồn tắm vòi nước và bồn rửa vì chúng làm bằng kim loại có thể dẫn điện.  

 Tới nơi an toàn, bật đài chạy bằng pin và chờ nhà chức trách tuyên bố an toàn trở lại. 
Nếu bạn đang ở ngoài trời 

 Hãy vào nhà hoặc vào xe. 

 Nếu không có chỗ nào để trú thì tìm chỗ quang và ngồi sụp xuống càng nhanh càng tốt. 

 Tránh những vật cao như cột điện, cây cao, hàng rào, đường dây điện thoại hoặc dây điện.  

 Tránh xa những vật thu sét tự nhiên như gậy chơi gôn, cần câu cá hay xe đạp. 
 Tránh xa những chỗ nước hay những chỗ dễ ngập. 

 Sau cơn giông, không được chạm vào dây điện, cây hay những vật bị rớt khác. 
Nếu đang ở trong xe 

 Dừng xe bên lề đường một cách an toàn, tránh nơi cây có thể đổ vào xe.  

 Ở trong xe và bật đèn tín hiệu khẩn cấp cho tới khi mưa ngớt  

 Không tìm cách lái xe qua chỗ đường ngập nước – bạn có thể bị kẹt lại. Không phải lúc nào bạn 
cũng biết được nước sâu mức nào, hoặc có thể mặt đường đã bị cuốn đi phía dưới. Nếu bạn 
không thấy mặt đường thì không có gì chắc là nó còn ở đó.  

 

  


