
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nắm Vững Thông Tin 
 
Nắm được thông tin chính xác trong trường hợp khẩn cấp là nhân tố thiết yếu để thực hiện hành động 
đảm bảo an toàn. Một thành viên nào đó trong gia đình bạn có thể không nhận được, không hiểu 
được, hoặc không làm theo các thông tin khẩn cấp. Hãy suy nghĩ về những nhu cầu đặc biệt mà gia 
đình bạn có thể có. Hãy hành động ngay bây giờ để đảm bảo mọi người trong gia đình bạn đều được 
an toàn trong trường hợp khẩn cấp.  
 
Chọn một trong những điều sau đây để thực hiện trong 
tháng này nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng hơn: 
 

  Đảm bảo mọi người trong gia đình bạn biết phải làm 
 gì khi nghe thấy các cảnh báo khẩn cấp. 
 
Trong cộng đồng bạn sinh sống có thể có các còi báo động ngoài trời (còn gọi là còi báo động lốc 
xoáy) để cảnh báo bạn trong trường hợp khẩn cấp. Các còi báo động này được thiết kế để thông báo 
cho những người ở bên ngoài biết rằng họ nên vào trong nhà và xem thêm thông tin. Khi bạn nghe 
thấy tiếng còi báo động ngoài trời trong cộng đồng sinh sống của mình thì có nghĩa là sẽ không an toàn 
nếu bạn tiếp tục ở ngoài trời. Bạn nên trú ẩn bên trong một tòa nhà vững chắc và xem thêm thông tin 
trên TV, radio, internet hoặc bằng cách liên hệ với một người bạn hoặc thành viên gia đình. 
 
Hãy gọi cho sở cứu hỏa địa phương để tìm hiểu xem khu vực của bạn có nằm trong vùng có còi báo 
động hay không, khi nào các còi báo động sẽ được kiểm tra và khi nào sẽ được kích hoạt. Hãy chắc 
chắn rằng các thành viên khác trong gia đình bạn biết phải làm gì khi có tiếng còi báo động ngoài trời. 
 
Một số cộng đồng có những cách khác để cảnh báo người dân. Họ có thể gọi điện thoại, hoặc gửi tin 
nhắn hoặc email kèm theo thông tin khẩn cấp. Bạn có thể tìm hiểu về các hệ thống cảnh báo khác 
trong cộng đồng của mình bằng cách liên hệ với ban quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương hoặc văn 
phòng cảnh sát trưởng. Trao đổi với các thành viên trong gia đình về những việc cần làm khi có thông 
tin khẩn cấp. 
 

 Nhiệm vụ của Do 1 Thing là giúp các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp 
và cộng đồng chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tất cả các mối nguy 
hại và giúp họ có khả năng phục hồi sau thiên tai. 
 
MỤC TIÊU: Đảm bảo mọi người trong gia đình bạn có thể nhận, 
hiểu và làm theo những thông tin nhận được trong trường hợp 
khẩn cấp. 



  Nghe Đài Phát Thanh Cảnh Báo Tình Trạng Khẩn Cấp 
của Cục Quản Lý Khí Quyển và Đại Dương Quốc Gia 
(NOAA). 

 
Thời tiết có thể thay đổi rất nhanh. Tình hình thời tiết khắc nghiệt có thể xảy đến khi mọi người đang 
ngủ hoặc không để ý đến dự báo. Tình trạng này có thể gây chết người nếu mọi người không tìm nơi 
trú ẩn an toàn. Đài phát thanh cảnh báo tình trạng khẩn cấp của NOAA (đôi khi được gọi là đài phát 
thanh chương trình thời tiết) có thể tự bật lên khi có cảnh báo về tình trạng khẩn cấp được ban bố để 
cảnh báo cho bạn bất cứ lúc nào - dù ngày hay đêm. 
 
Đài phát thanh cảnh báo tình trạng khẩn cấp cũng có thể được sử dụng để cảnh báo về các tình trạng 
khẩn cấp khác, chẳng hạn như sự cố tràn hóa chất. Với Đài Phát Thanh Cảnh Báo Tình Trạng Khẩn 
Cấp, bạn sẽ được thông báo kịp thời khi có các tình huống nguy hiểm để tìm nơi trú ẩn hoặc thực hiện 
các hành động đảm bảo an toàn khác. 
 
Mỗi gia đình đều nên có một chiếc đài phát thanh cảnh báo tình trạng khẩn cấp, cũng như một thiết bị 
dò khói. Bạn có thể mua các thiết bị này tại các cửa hàng bán đồ điện tử. Giá bắt đầu từ khoảng 
$20,00. Hầu hết các thiết bị này đều chạy bằng pin hoặc có pin dự phòng. 

 
  Đảm bảo mọi người trong gia đình bạn có thể liên lạc 

với nhau khi xảy ra thiên tai. 
  
Nhiều người trong cộng đồng bạn sinh sống có thể không nhận được các thông tin khẩn cấp được gửi 
đi Cách các thông tin khẩn cấp được gửi đi trong cộng đồng của bạn có thể không phù hợp với tất cả 
mọi người. Nếu bạn không giỏi tiếng Anh, hoặc nếu bạn phải sử dụng một thiết bị hỗ trợ để nói hoặc 
nghe thì hãy lên kế hoạch ngay bây giờ để đảm bảo bạn có thể nhận và cung cấp thông tin khi xảy ra 
thiên tai. 
 
Các cộng đồng có thể cung cấp thông tin qua TV hoặc radio, qua các cuộc điện thoại, nhắn tin và email 
tự động hoặc tiếng còi báo động ngoài trời. Lực lượng cảnh sát hoặc cứu hỏa có thể sử dụng loa 
phóng thanh để thông báo cho người dân khi lái xe qua các con phố. Các phản ứng viên hoặc tình 
nguyện viên có thể đi đến tận nhà để nói chuyện trực tiếp với mọi người. 
 
Nếu bạn nghĩ rằng mình không hiểu được các thông tin khẩn cấp, hãy tìm một người (hoặc nhiều 
người) mà bạn có thể liên hệ để được giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Hãy chuẩn bị nhiều hình 
thức để liên hệ với họ. Hãy mang theo thông tin liên hệ của họ bên mình. 
 
 Thông Tin Khẩn Cấp: Những điều cần cân nhắc… 

 
• Các chương trình tin tức khẩn cấp hoặc dự báo thời tiết có thể không có phụ đề chi tiết. 
• Các thông tin được hiển thị trên màn hình có thể không được tóm tắt bằng lời.  
• Các thông tin phát qua giọng nói tự động hoặc loa phóng thanh có thể khó nghe. 
• Thông tin được cung cấp nhanh và sự căng thẳng do thiên tai có thể khiến mọi người khó có thể 

hiểu hoặc nhớ các hướng dẫn. 
• Các chữ hiển thị dưới màn hình TV có thể chạy quá nhanh. 
• Màu của màn hình hoặc màu của văn bản có thể làm cho một số thông tin trên TV trở nên khó 

đọc. 
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