
Bån ñã ChuÄn BÎ Cho Tai H†a BÃt Ng© ChÜa? 
Cúp ÇìŒn thÜ©ng xãy ra trong lúc ho¥c sau khi m¶t sÓ hiŒn tÜ®ng th©i ti‰t nhÜ tuy‰t rÖi, bäo Çá, bäo, 
ho¥c cÖn nóng kh¡c nghiŒt.  Sau Çây là m¶t sÓt mánh l§i an toàn së giúp bån chuÄn bÎ. 
ChuÄn bÎ m¶t sÓ døng cø cho trÜ©ng h®p khÄn cÃp gÒm có: 

 Máy truyŠn thanh dùng bin Ç‹ có th‹ nghe tin tÙc bÃt cÙ lúc nào 
 ñèn bin và bin  
 Thêm bin 
 Diêm quËt 
 NÜ§c trong bình và lÜÖng khô (th¿c phÄm có th‹ Ç‹ lâu không cÀn dùng tû lånh ho¥c nÃu nÜ§ng) 
 Døng cø cÃp cÙu 
 PhÜÖng thÙc Ç‹ thông tin v§i nÖi g¥p m¥t Çã ÇÜ®c chÌ ÇÎnh (2 phÜÖng thÙc và phÜÖng thÙc phäi 

ÇÜ®c tÆp luyŒn) 
 Nh»ng phÜÖng thuÓc cÀn dùng ít nhÃt phäi Çû cung cÃp cho m¶t tuÀn 

 

 
 

Nh»ng SÓ ñiŒn Thoåi Quan Tr†ng 
KhÄn CÃp                                                         911 
 
Công Ty ñìŒn L¿c:  Duke Energy                  1-800-769-3766 
Ho¥c 
Tên:_____________________ SÓ ñiŒn Thoåi: ________________________ 
 
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t vŠ sÙc khÕe và nh»ng ngÜ©i phøc vø,  gọi 211 
hoặc trong điện thoại di động gọi 1-888-UW211NC (1-888-892-1162) 
 

 
Phäi ghi nh§ là có s¤ng sÓ ÇiŒn thoåi và ÇÎa chÌ cûa mình khi g†i nh»ng sÓ khÄn cÃp này 
 
N‰u bån Çang ª nhà và ÇÎa phÆn cûa bån Çang trong tình trång báo Ç¶ng cûa th©i thi‰t cûa m¶t sÓ cÖn 
bäo kh¡c nghiŒt,  các bån nên t¡t ho¥c rút dây tÃt cä nh»ng ÇÒ ÇiŒn dÍ chåm nhÜ Tivi, ÇÒ ÇiŒn da døng, 
và máy vi tính. 
 
N‰u bån Çang ª trong tình trång bÎ cúp ÇiŒn ... 
     
Giám ÇÎnh coi có phäi chÌ có nhà cûa bån bÎ cúp ÇiŒn không.  N‰u thÆt s¿ là vÆy thì bån nên g†i và báo 
v§i công ty ÇiŒn l¿c.   ChÌ Ç‹ m¶t ng†n Çèn Ç‹ bi‰t khi nào có ÇiŒn trª låi.  ñØng bao gi© ÇÓt nhiŠu Çèn 
cÀy vì dÍ gây hÕa hoån và có th‹ së bÎ nhiÍm chÃt Ç¶c cûa khí carbon.  
  
N‰u bån Çang ª ngoài ... 
 
Nên tránh xa nh»ng ÇÜ©ng dây dÅn ÇiŒn bao gÒm dây ÇiŒn, dây ÇiŒn thoåi, ho¥c dây cáp.  ñØng chåm 
vào nh»ng nh»ng vÆt th‹ Çang chåm vào dây dÅn ÇiŒn.  ñØng bao gi© lái xe qua ÇÜ©ng dây ÇiŒn vì có th‹ 
së dÅn Ç‰n giÆt ÇiŒn. 
 
N‰u muÓn bi‰t thêm chi ti‰t làm sao Ç‹ chuÄn bÎ cho nh»ng trÜ©ng h®p khÄn cÃp này, xin vui lòng ghé 
vào trang mång  http://www.ces.ncsu.edu/disaster/_
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