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Thông tin cơ bản:  

Lụt có thể xảy ra từ từ trong vài ngày nhưng cũng có thể diễn ra trong ít phút, đó là khi 

có lũ . Khi bật tin tức  lên, bạn có thể nghe nói dự báo có lũ hoặc cảnh báo có lụt    

 Dự báo có lụt  có nghĩa là lụt có thể xảy ra. Dự báo có lũ có nghĩa là lũ có thể 

xảy ra không có báo trước.   

 Cảnh báo có lụt có nghĩa là sắp xửa xảy ra lụt. Cảnh báo có lũ có nghĩa là lũ sắp 
sửa xảy ra.  

 
 Đây là những điều bạn có thể làm để giảm rủi ro cho gia đình và tài sản của mình 

trước khi xảy ra lũ lụt.  
Trước khi lụt: 

 Tránh xa những nhà trong ku vực dễ lụt trừ khi nhà bạn đã được nâng cao và được gia cố. Nâng cao lò đun, bình 
đun nước nóng, và bảng điện nếu chúng có thể bị ngập.  

 Lắp van kiểm soát vào phần cong của ống nước thải để không cho nước lụt chảy  ngược vào đường ống thoát 
nước trong nhà bạn. 

 Liên lạc với chính quyền để biết xem họ có định xây đê ngăn lụt để ngăn nước vào các nhà trogn khu vực bạn ở 
không. 

 Trát tường tầng hầm bằng vữa chống thấm để tránh thấm nước.. 

Trong lúc lụt: 

Nếu nơi bạn ở dễ xảy ra lụt thì bạn nên: 

 Nghe đài và TV để biết tin.  

 Hãy cảnh giác vì lũ có thể xảy ra. Nếu xảy ra lũ, hãy lập tức di chuyển lên chỗ đất cao hơn. Đừng chờ người ta 
nhắc mới đi. 

 Cẩn thận với các con suối, các đường thoát nước, các vực trũng và những chỗ dễ bị ngập bất thình lình. Lũ có 
thể xảy ra ở những khu vực này mà có thể có hay không có dấu hiệu báo trước như mây giông hay mưa lớn . 

 Ngắt các thiết bị điện. Không chạm vào các thiết bị điện nếu người bạn ướt hay đang dẫm chân trong nước. 
Lái xe khi có lụt:  

Dưới đây là những điểm quan trọng cần nhớ khi lái xe trogn tình trạng có lụt: 

 6 inch nước là chạm gầm của hầu hết các xe hơi thông thường gây khó điều khiển và có thể khôgn đi được. 

 Nước sâu một foot là sẽ ngập nhiều xe hơi. 

 Nước sâu hai foot là có thể cuốn trôi hầu hết các xe, kể cả xe SUV và xe tải nhỏ.  

Sau lụt: 
Đây là hướng dẫn cho thời kỳ sao lụt: 

 Nghe tin để biết xem nước khu mình ở có an toàn để uống hay không.  

 Tránh chỗ nước lụt. Nó có thể bị ô nhiễm do xăng dầu xe hơi hay chất thải chưa qua xử lí. Nước có thể bị nhiễm 
điện từ nguồn điện ngầm hay từ đựờng dây bị đổ. 

 Tránh chỗ có dòng nước chảy. 

 Cẩn thận ở những chỗ nước lụt đã rút. Mặt đường có thể bị yếu và có thể sập dưới sức nặng của xe . 

 Tránh xa đường dây điện đổ và gọi báo công ty điện. 

 Chỉ về lại nhà khi nhà chức tranh tuyên bố an toàn.  

 Tránh vào bất cứ nhà nào xung quanh ngập nước . 

 Rất cẩn thận khi vào nhà; có thể có những hư hỏng mà bạn không biết đặc biệt là hỏng nền móng nhà . 

 Cho sửa chữa hố ga, bể phốt và đường dẫn nước thải càng sớm càng tốt, Hệ thống nước thải hỏng rất nguy 
hiểm cho sức khỏe. . 

 Rửa và sát trùng tất cả những thứ gì bị ướt. Bùn đọng lại sau lụt có thể có nước cống và các chất hóa học độc 
hại.  

 

 


