
CÁCH ỨNG PHÓ VỚI CÁC TRẬN BÃO MÙA ĐÔNG  
 
CÁCH ỨNG PHÓ KHI CÓ BÃO MÙA ĐÔNG 
Thông tin cơ bản :  

Bão mùa đông có thể bao gồm gió to, mưa đông đá, mưa đá nhỏ, tuyết dầy và rất lạnh.  Những 
trận bão mùa đông nghiêm trọng có thể gây tắc nghẽn đường xá, đứt dây điện, mất điện và tai 

nạn giao thông.    
 

Nhìn chung bạn cần biết những thuật ngữ sau: 

 Dự báo có thể có bão mùa đông (Winter Storm Watch) có nghĩa là có khả năng xảy ra bão 
mùa đông.  

 Cảnh báo bão mùa đông (Winter Storm Warning) Có nghĩa là bão mùa đông đang xảy ra hoặc 
sắp xảy ra. Cảnh báo bão tuyết (Blizzard Warning) có nghĩa là gió giật 35 dặm một giờ hoặc 
mạnh hơn và tuyết rơi dày, bay dữ dội làm giảm tầm nhìn xuống dưới một phần tư dặm sẽ xảy ra 
trong ba giờ hoặc lâu hơn.  

 Cảnh báo cóng/sương giá có nghĩa là nhiệt độ sẽ xuống dưới 0 độ  

 Mưa đông đá có nghĩa là nước mưa lập tức đông thành đá khi rơi xuống đất, tạo nên môt lớp 
băng phủ trên đường phố, vỉa hè, cây cối, và dây điện.  

 Mưa đá nhỏ là mưa biến thành những hạt đá nhỏ trước khi rơi xuống đất làm cho nước 

trên mặt đất đóng băng và trơn trượt.   
Trước khi có bão mùa đông:  

Bổ sung thêm những thứ sau cho túi đồ đề  phòng trường hợp khẩn cấp của bạn: 

 Muối để làm tan băng trên lối đi  

 Cát để tạo độ ma sát  

 Xẻng và các đồ để xúc tuyết  

 

Chuẩn bị cho gia đình của mình :  

 Chuẩn bị cho khả năng bị mắc kẹt trong nhà bằng cách trữ đủ năng lượng để sưởi ấm; những nguồn   năng lường thông 

thường có thể bị cắt. Ví dự trữ đủ củi để dùng cho lò sưởi.  

 Chuẩn bị nhà cho thời tiết mùa đông để sưởi được lâu. Ví dụ lắp lớp giữ nhiệt vào tường và tầng áp mái, bịt kín các khe 

hở ở cửa ra vào và cửa sổ, lắp cửa sổ chống bão hoặc che nilông lên của sổ.  

 Chuẩn bị nhà, nhà kho, hay bất cứ nơi nào gia đình bạn, hay hàng xóm, hay vật nuôi và máy móc có thể tạm trú 

ngụ. Dọn sạch ống thoát nước, sửa chố giột nước trên máy nhà, cắt những cành cây nào có thể rơi vào nhà khi có bão.  

 Giữ nhiệt cho ống nước bằng báo hay nhựa và để vòi nước chảy nhỏ giọt khi trời lạnh để tránh vỡ đường ống nước.  

 Chuẩn bị sẵn bình giập lửa, và mọi người trong nhà đều  phải biết cách sử dụng. Khi mọi người dùng các nguồn sưởi 

khác mà không có các biện pháp phòng cháy cần thiết  thì nguy cơ cháy cũng tăng lên .  

 Học cách đóng van nước (phòng trường hợp van nước bị vỡ ). 

 Học cách giúp những người già là hàng xóm hay bạn bè của mình.  

 Thuê người kiểm tra khả năng chịu đựng của mái nhà phòng trường hợp có nhiếu tuyết nặng đọng trên mái hoặc nước 

đọng trên mái nhà mái bằng khi ống nước không thoát được.  
 
Chuẩn bị xe: 

Tự mình hoặc thuê thợ kiểm tra những thứ sau trên xe:  

 Mực nước chống đông đá phải đủ để đề phòng đông đá. 

 Bình ác quy và hệ thống đánh lửa – cần phải ở trong tình trạng rất tốt và các đầu nối của bình ắc quy phải sạch  

 Phanh -  kiểm tra dấu  hiệu bị mòn và xem có đủ dầu  không.  

 Ít nhất bình xăng phải đầy một nửa trong mùa đông 
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 máy sưởi và hệ thống chống mờ của kính  - đảm bảo chúng hoạt động tốt . 

 Đèn và đèn nháy cho trường hợp khẩn cấp - kiểm tra xem chúng có hoạt động không.  

 Dầu - kiểm tra xem có đủ không. Những loại dầu  nặng hơn sẽ  đặc lai khi trời lanh và sẽ không bôi trơn tốt được. 

 Nhiệt kế  - đảm bảo  hoạt động tốt 

 Thiết bị gạt nước cho kính xe  nếu hỏng thì phải sửa cho tốt và đảm bảo đủ  nước để phun kính.  

 Lắp lốp xe tốt để chạy mùa đông. Đảm bảo bánh xe có đủ khứa để có ma sát  tốt. Lọại dùng cho mọi thời tiết nhìn chung 

là tốt cho cả mùa đông. Tuy nhiên ở một số nơi, quy định bắt buộc xe phải lắp xích vào bánh  hoặc  phải dùng loại lốp chạy 

tuyết.   

Trong xe nên để một túi đề phòng trường hợp khẩn cấp bao gồm những thứ sau:  

 xẻng 

 cào tuyết cho kính xe và chổi nhỏ  

 đèn pin 

 radio chạy bằng pin  

 pin dự trữ 

 nước 

 đồ ăn văt 

 diêm hay bật lửa   

 mũ, tất và găng tay 

 hộp đựng đồ dùng y tế và một con dao nhỏ  

 thuốc 

 chăn 

 dây kéo 

 muối và cát  

 dây để giúp xe nổ máy 

 đèn tín hiệu gặp nạn  

Mặc cho phù hợp với thời tiết 

 Mặc nhiều lớp quần áo không bó quá, nhẹ, ấm chứ không nên mặc một lớp quần áo dày. Lớp ngoài cùng nên dùng loại vải kín không 
thấm nước. Đi tất tay vì nó ấm hơn găng tay .  

 Đội mũ. 

 Che miệng bằng khăn để bảo vệ phổi  

Trong trận bão mùa đông:  

Nếu đang ở trong nhà:  

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

 Ăn thường xuyên và uống nhiều nước , nhưng tránh dùng đồ uống có cà phê và rượu . Nếu có thể thì tiết kiệm năng 

lượng, bằng cách giữ cho nhà mình lạnh hơn bình thường một chút . Tạm thời tắt sưởi ở một số phòng . 

 Nếu đường ống nước bị đóng băng, hãy gỡ bỏ lớp bọc hoặc lớp báo bên ngoài, cuốn ống nước bằng vải, mở hết vòi nước 

rồi đổ nước nóng lên. Bắt đầu làm ở chỗ đường ống bị lạnh nhất (hay chỗ hơi lạnh dễ lọt vào nhất).  

 Cần có thông hơi tốt để tránh tích tụ hơi độc nếu đùng dầu hỏa để sưởi thì . Khi bỏ thêm dầu hỏa cần làm ở ngoài trời và 

cách  những vật dễ cháy  ít nhất là 3 feet.  
 

Nếu ở ngoài trời:  

 Tránh làm quá sức khi xúc tuyết. Làm quá sức có thể gây ra nhồi máu cơ tim—một nguyên  nhân gây tử vong lớn trong 

mùa đông. Nêu bạn phải xúc tuyết, hãy làm vài động tác thể dục trước khi ra ngoài. 

 Che miệng. Bảo vệ phổi khỏi bị lạnh bằng cách che miệng khi ra ngoài. Tránh không nói nếu không cần thiết.  

 Giữ khô. Nếu quần áo ướt thì thay thường xuyên để tránh mất nhiệt của cơ thể. Quần áo ướt không còn giữ được nh iệt và 

làm mất thân  nhiệt rất nhanh.  

 Để ý các triệu chứng bị cóng bao gồm mất cảm giác và trắng hay tái ở những nơi như  nhón chân ngón tay, vành 
tai, và đầu mũi.  Nếu có những triệu chứng này, hãy tìm giúp đỡ y tế ngay lập tức.  

 Để ý những dấu hiệu bị hạ thân nhiệt -- Run lập cập và tê, đầu óc bị lẫn lộn mất trí nhớ, người yếu, nói không rõ tiếng, 

chóng mặt và kiệt sức.  

 

Nếu bạn lái xe : 
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 . 
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Nếu bạn bị kẹt trong xe giữa cơn bão tuyết: 

 Lái xe ra rìa đường. Bật đèn nháy báo tình trạng khẩn cấp và treo cờ báo gặp nạn trên ăng ten hoặc của sổ.  

 Ở lại trong xe vì đó là nơi những người cứu hộ dễ tìm thấy bạn nhất. Đừng xuống đi bộ trừ khi bạn trông thấy một cái 

nhà nào bạn có thể tới trú chân. Hãy cẩn thận vì khỏang cách có thể không chính xác do tuyết quá dày. Bạn có thể tưởng 

căn nhà đó gần nhưng thực tế lại xa quá không đi bộ tới trong   tình trạng tuyết sâu được.  

 Bật máy xe mỗi giờ 10 phút để sưởi ấm. Khi bật máy xe, phải mở  hé cửa để thông hơi và thường xuyên gạt tuyết 

khỏi ống xả. Như thế sẽ giúp bạn khỏi bị ngộ đôc khí carbon monoxide. 

 Vận động để duy trì thân nhiêt  nhưng tránh quá sức. Trong trường hợp thời tiết quá lanh, hãy dùng bản đồ, bọc ghế và 

tấm  trải sàn để đỡ lạnh,. ngồi sát với người khác trong xe và dùng áo khoác làm chăn.   

 Thay nhau ngủ. Phải luôn có một người thức để biết khi có đội cứu hộ.   

 Uống nuớc để phòng bị mất nước.  

 Cẩn thận, đừng lãng phí bình ắc quy. Hãy cân bằng gữa nhu cầu năng lượng để dùng đèn, sưởi, và radio  với ngồn cung 

cấp năng lượng.  

 Bật đèn bên trong xe vào ban đêm để đội cứu hộ trông thấy được bạn .  

 Nệu bạn bị mắc kẹt ở vùng xa xôi. Hãy dùng chân viết chữ HELP hoặc SOS  và xếp đá hoặc cành cây để thu hút sự 

chú ý của những ngưới cứu hộ đang đi tìm từ máy bay.  

 Rời xe và đi bộ nếu cần khi bão tuyết đã qua.  

Sau bão tuyết:  

 
Phục hồi sau thiên tai thường là một quá trình dần dần. An toàn là yếu tố hàng đầu bên cạnh sức khỏe thể chất cũng như 
tinh thần.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  


