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Thông tin cơ bản:  

Khi tình trạng thiếu điện xảy ra thì có thể phải cắt điện luân phiên hay mất điện đột ngột 
trên cả thành phố. Mất điện có thể bị trong vòng vài giây cho tới vài ngày. Có nhiều 
nguyên nhân dẫn tới thiếu điện ở vùng bạn ở, trong đó có hư hỏng đường dây dẫn, 

chập điện, hoặc nguồn cung cấp điện bị quá nhiều.   

Trước khi thiếu điện:  

Chuẩn bị những thứ sau đây để tiết kiệm thời gian phòng khi cần tới. 
 Chuẩn bị một bộ đồ dùng cho trường hợp khẩn cấp.  Hãy vào trang www.72hour.dc.gov để biết thông tin.   

 Đèn pin và pin mới.  

 Đài chạy bằng pin của NOAA và pin dự trữ.  

 Điện thoại cố định có dây. (Điện thoại cố định không dây cần phải có điện mới dùng được).  

 Đồng hồ báo thức chạy pin. 

 Nước đóng chai (1 gallon cho một người, một ngày).  

 Thức ăn không dễ hỏng mà không cần đun nấu.  

 Chăn, gối, túi ngủ và một bộ đồ để thay.  

 Bộ đồ sơ cứu và thuốc phải có đơn bác sĩ.  

 Đồ mở hộp vặn tay.  

 Những đồ đặc biệt cho trẻ sơ sinh, người già hay người có nhu cầu đặc biệt.  

 Một số dụng cụ dùng tay như búa, tuốc nơ vít, kéo, băng dính, túi đựng rác, giấy và bút chì, diêm không 
thấm nước, và thuốc tẩy gia dụng. 

 ID và bản sao các giấy tờ quan trọng của cả nhà đựng trong bao không thấm nước.  
 Số điện thoại khẩn cấp và số của Pepco.  

Bảo vệ nhà và đồ đạc của mình.  
 Tắt hết các thiết bị bao gồm bếp lò, điều hòa nhiệt độ, máy đun nước nóng và máy bơm. Như vậy khi có 

điện lại, bạn sẽ không bị quá tải và bị mất điện lại.   

 Tắt hết các bóng đèn, máy sưởi, điều hòa và các  thiết bị điện khi rời nhà. 

 Để lại một ngọn đèn để biết khi nào có điện trở lại.  
Khi bị thiếu điện: 

 Dùng đèn pin – Không dùng nến. 

 Không chạy máy nổ trong nhà hay trong gara.  

 Nghe đài hay TV để biết tin từ nhà chức trách.  
Bảo vệ đồ ăn 

 Dự trữ những đồ ăn đóng hộp không cần để tủ lạnh như đồ hộp, nước trái cây , bơ đậu phộng, và lương 
khô. 

 Chuẩn bị sẵn kế hoạch để giữ cho thức ăn được lạnh. Mua một số gói đông lạnh và luôn giữ chúng đông 
lạnh. Mua một bình đựng đá. Làm đá vào các bình đựng bằng nhựa hay dự trữ một vài túi đá.  

 Biết trước xem mình có thể mua đá tảng ở đâu. 

 Lên kế hoạch với bạn bè ở những vùng khác nhau trong vùng để cùng sử dụng tủ đá của nhau  

 Luôn đóng chặt cửa tủ lạnh và tủ đá; Chỉ mở ra khi nào thật cần thiết. Đồ ăn sẽ đông đá trong 36-48 tiếng 
khi tủ đá chất đầy nếu cửa tủ đóng kín.  

Sau khi thiếu điện: 

Khi có điện lại, chờ vài phút trước khi bật các thiết bị điện lớn để tránh bị quá tải. Nếu bạn nghĩ là đã có điên trở lại 
ở khu của bạn mà nhà bạn vẫn chưa có điện thì hãy gọi cho công ty điện.   
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