Chuẩn Bị Cho Cơn Bão Mùa Đông
Trước thời tiết mùa đông
●

- Đảm bảo bạn có đủ thức ăn, nước uống, thuốc men và các vật dụng cần
thiết khác cho gia đình và vật nuôi trong ít nhất .

●

- Có đồ dùng khẩn cấp trong nhà của bạn. Điều này bao gồm đèn pin, pin,
đài hoạt động bằng pin, vật tư y tế, thực phẩm không thể hư hỏng và điện thoại di
động đã được sạc đầy.

●

- Thu thập đồ dùng trước khi thời tiết mùa đông bắt đầu - việc đi lại có thể
khó khăn trong và ngay sau thời tiết mùa đông.

●

- Để biết danh sách các nguồn cung cấp khẩn cấp được đề xuất, hãy truy
cập www.ready.gov/kit

●

- Nói chuyện với gia đình của bạn về nơi đi và cách liên hệ với nhau nếu bạn
bị mất điện.

●

- Mang vật nuôi ngoài trời vào trong nhà.
Trong thời tiết mùa đông
An toàn tại nhà

●

- KHÔNG sử dụng máy phát điện trong nhà. Đặt máy phát điện cách xa nhà
bạn ít nhất 20 feet và xa lỗ thông hơi, cửa sổ và cửa ra vào.

●

- Không bao giờ sử dụng bếp nướng than hoa hoặc bếp cắm trại trong nhà.

●

- Không sử dụng các phương pháp sưởi ấm thay thế như máy sưởi không
gian trong phòng không có người trông coi hoặc khi bạn đang ngủ.

●

- Nếu dọn sạch các mảnh vỡ, không sử dụng các công cụ điện trừ khi bạn
được đào tạo đầy đủ về các quy trình an toàn thích hợp.
Trên đường

●

- Chỉ lái xe trong cơn bão mùa đông nếu cần thiết. Điều quan trọng là phải
giữ cho các con đường thông thoáng cho những người phản ứng đầu tiên và những
người lao động thiết yếu.

●

- Giữ một bộ khẩn cấp và chăn trong xe của bạn.

●

- Giảm tốc độ và chừa khoảng cách giữa bạn và các phương tiện khác.

●
●

- Nếu bạn bắt đầu trượt, đừng hoảng sợ.
- Gọi 9-1-1 cho trường hợp khẩn cấp và gọi 3-1-1 để báo cây cối và đường
dây điện bị đổ.
Cập nhật thông tin

●

-Theo dõi các kênh tin tức tại địa phương và Dịch vụ thời tiết quốc gia để cập
nhật.

●

- Đăng ký CharMeck Alerts - truy cập CharMeck Alerts Sign up

●

- Theo dõi Quản lý Khẩn cấp Charlotte-Mecklenburg trên Facebook,
Twittervà Instagram.

●

- Kiểm tra các của Thành phố Charlotte và Quận Mecklenburg trang webđể
biết các cập nhật về tác động của dịch vụ.
Để biết thêm thông tin về cách chuẩn bị và giữ an toàn trong cơn bão mùa
đông, hãy truy cập www.ready.gov/winter-weather.

