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Thông tin cơ bản :  

Bão là những trận cuồng phong có gió xoáy kèm theo mưa lớn, và gió với tóc độ 74 
dặm mọtt giờ trở lên.  Bão có thể gây lụt rất nhanh, giật đổ cây, dây điện, gây mất điện 

và ném nhiều thứ ngổn ngang ngoài đường. Những tháng có nhiều bão nhất là tháng 
tám và tháng chin, tuy nhiên mùa bão kéo dài từ ngày 1/6 tới 30 tháng 11.  
 

Để hiểu mức độ nghiêm trọng của bão, Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia có thể ra 
thông báo có thể có bão và cảnh báo có bão để người dân biết cần phải làm gì để 

phòng choongs bão.  Sự khác nhau giữa thông báo có thể có bão và cảnh báo có bão 
là như sau:  

 Thông báo có thể có bão là bão có thể xảy ra trong vòng 36 tiếng.   

 Cảnh báo có bão có nghĩa là bão sẽ xảy ra trong vòng 24 tiếng.  
Trước bão: 

Để phòng chống bão, hãy làm những điều sau:  

 Lên kế hoạch gia cố tài sản của mình. Cửa chớp bảo vệ cửa sổ tốt nhất. Nếu không có của 
chớp có thể dùng ván loại dày 5/8 inch cắt vừa kích thước của sổ và lắp vào của sổ. Băng 
dính không ngăn đựoc của sổ bị vỡ 

 Lắp thêm các chốt để neo chăt mái nhà vào khung nhà để hạn chế hư hỏng mái nhà. 
 Cây cối và bụi rậm quanh nhà phải được cắt tỉa.  

 Thông và dọn dẹp các ống thoát nước quanh mái nhà và dường dẫn từ mái nhà xuống. . 
 Quyết định phải neo thuyền an toàn ở đâu và như thế nào. 
 Xem xét khả năng xây một phòng an toàn.  

Trong trận bão:  

Nếu vùng bạn ở hay xảy ra bão, bạn nên làm những việc sau: 

 Nghe đài và TV để biết tin tức.  
 Gia cố nhà cửa, đóng của chớp, neo chặt các vật để ngoài trời hoặc mang chúng vào nhà . 

 Tắt các nguốn diện nước va ga nếu được khuyến cáo như vậy. Nếu không, hãy vặn tử lạnh 
lên mức lạnh nhất và giữ của tủ lanh luôn đóng. TẮt van các bình ga  propane.· Tránh dùng 
điện thoại trừ trường hợp khẩn cấp thực sự  

 Neo chătk thuyền bè nếu còn thời gian. 
 Trữ đủ nước dùng cho nhu cầu vệ sinh như rảu ráy và giật toilet. Đổ đầy nước vào bồn tắm 

và các bình chứa lớn.  
Bạn cần sơ tán trong những trường hợp sau: 

 Nếu nhà chức trách điạ phương ra lệnh sơ tán thì bạn hãy nghe tuân theo chỉ dẫn.  

 Nếu bạn sống trong nhà di động hay các nơi tạm bợ - những cỗ như vậy đặc biệt nguy hiểm 
trong bão cho dù có neo chặt xuống đất tới đâu.  

 Nếu bạn sống trong các tòa nhà choc trời – Gió sẽ càng mạnh khi độ cao càng lớn.  
 Nếu bạn sống trên bờ biển, ở nơi dễ lụt, gần sông hay các hệ thống kênh rạch ao hồ.  
 Nếu bạn cảm thấy mình bị nguy hiểm. 

Nếu bạn không thể sơ tán, hãy trú ẩn trong phòng an toàn. Nếu không có phòng an toàn, hãy 
làm theo chỉ dẫn sau: 

 Ở trong nhà khi có bão và tránh xa cửa sổ và cửa ra vào bằng kính. 

 Đóng tất cả các của trong nhà dống và gia cố của ngoài nhà. 

 Hạ màn cửa; nếu có lúc trời lặng gió cũng đừng chủ quan; đó có thể là tâm bão – gió sẽ 
mạnh lên ngay. 
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 Trú ẩn trong một phòng nhỏ bên trong nhà, hay trong nhà kho, hay hành lang nhỏ trong 

nhà ở tầng thấp nhất.  

 Nằm trên  sàn, dưới gầm bàn hoặc các vật cứng.   
Sau bão: 

Phục hồi sau bão thường là cả một quá trình từ từ. An toàn là yếu tố chính cũng như sức khỏe thể 
chất cũng như tinh thần.  

 


