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Thông tin cơ bản :  
Bọn khủng bố thường tìm các mục tiêu dễ thấy nơi chúng có thể tránh bị phát hiện trước và 

sau khi tấn công, ví dụ sân bay quốc tế, các thành phố lớn, các sự kiện quốc tế lớn, các 

khu nghỉ mát hay các địa danh nổi tiếng. Khủng bố là việc dùng sức mạnh hay bạo lực 
chống lại con người hay tài sản, vi phạm luật pháp Mỹ nhằm mục đích gây sợ hãi, hăm dọa 

hay tống tiền.  

Các mục tiêu nhiều rủi ro bị khủng bố bao gồm các cơ quan quân sự và dân sự của chính 

phủ, sân bay quốc tế, các thành phố lớn, hay các địa danh nổi tiếng. Bọn khủng bố cũng có 
thể nhằm vào các sự kiện có đông người, các nguồn cung cấp nước và thực phẩm, các 

nguôn tiện ích, và các trung tâm của các tập đoàn lớn. Ngoài ra bọn khủng bố cũng có thể 

gây sợ hãi bằng cách gửi chất nổ, hay các chất hóa học hay sinh học qua đường bưu điện.  

Bọn khủng bố thường dùng đe dọa để: Các hành động khủng bố bao gồm: 

 Gây hoang mang trong công chúng. 
 Làm cho nhân dân nghĩ rằng chính 

phủ của họ không làm gì ngăn ngừa 

được khủng bố.  
 Thu hút sự chú ý cho tổ chức và 

chương trình của họ. 

 Đe dọa khủng bố, ám sát, bắt cóc, 
cướp máy bay, dọa nổ bom, nổ bom. 

Tấn công trên mạng (qua máy tính); 
dùng vũ khí hóa học, sinh học, 

nguyên tử và phóng xạ. 

 

Trong khu vực trực tiếp xảy ra khủng bố, bạn cần nghe theo chỉ dẫn của cảnh sát, cứu hỏa 
và các quan chức khác. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chuẩn bị cho các tình huống này tương 

tự như chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp khác.  

Khi xảy ra khủng bố:  

 Cảnh giác với môi trường xung quanh. 

 Báo cáo những biểu hiện đáng ngờ.  

 Cẩn thận khi đi lại.  

o Không nhận đồ gửi của người lạ.  

o Không để hành lí mà không có người trông.  
o Báo cáo ngay cho cảnh sát và nhân viên an ninh những biểu hiện bất thường, hành lí 

đáng nghi ngờ hay không có người trông và những thiết bị lạ. 

 Nhận biết các lối thoát khẩn cấp trong các nơi bạn thường lui tới.  

 Chuẩn bị sẵn đường thoát hiểm đề phòng trường hợp khẩn cấp. 

 Chuẩn bị để có thể sinh hoạt được mà không có các dịch vụ bạn thường cần như điện, ga, điện 
thoại, cây xăng, máy rút tiền tự động và các giao dịch qua internet.  

 Phối hợp với các chủ tòa nhà để đảm bảo có các thứ sau trong mỗi tầng của một tòa nhà: 

o Đài chạy bằng pin và pin dự trữ  
o Vài đèn pin và pin dự trữ  

o Bộ sơ cứu và hướng dẫn sử dụng  

o Mũ cứng và khẩu trang chống bụi.  
o Bình dập lửa 

o Cuộn dây màu sáng để quây lại khu vực nguy hiểm. 
 


