
	   Nếu	  Mất	  Điện	  
	  
Một	  cơn	  bão	  đang	  đến	  và	  có	  thể	  bị	  mất	  điện.	  Thực	  hiện	  theo	  các	  hướng	  dẫn	  sau	  để	  được	  an	  toàn.	  
	  
Để	  được	  giúp	  đỡ	  hoặc	  để	  biết	  thêm	  thông	  tin,	  quay	  số	  2-‐1-‐1	  trên	  điện	  thoại	  của	  bạn	  và	  nói	  tên	  ngôn	  ngữ	  bạn	  
nói.	  Sẽ	  có	  người	  giúp	  bạn	  giải	  đáp	  thắc	  mắc	  bằng	  ngôn	  ngữ	  của	  bạn.	  	  
	  
Hãy	  nghe	  đài.	  

• Nhờ	  người	  hiểu	  tiếng	  Anh	  nghe	  đài	  để	  biết	  những	  gì	  đang	  xảy	  ra	  và	  những	  gì	  bạn	  nên	  làm	  
	  
Hãy	  sẵn	  sàng.	  

• Nếu	  bạn	  có	  điện	  thoại	  di	  động,	  hãy	  sạc	  đầy.	  
• Chuẩn	  bị	  đèn	  pin	  và	  pin	  dự	  phòng	  cho	  đèn	  pin.	  
• Đổ	  đầy	  nước	  sạch	  vào	  bồn	  tắm,	  bồn	  rửa	  và	  bình	  chứa.	  Nước	  này	  có	  thể	  dùng	  để	  uống,	  rửa	  và	  dùng	  

cho	  toilet.	  
• Hãy	  đổ	  đầy	  bình	  xăng	  xe	  hơi.	  Nếu	  điện	  ngừng	  hoạt	  động,	  bạn	  có	  thể	  không	  có	  khả	  năng	  để	  có	  được	  

khí.	  
	  
Khi	  mất	  điện:	  

• Không	  gọi	  9-‐1-‐1	  thông	  báo	  việc	  mất	  điện.	  Chỉ	  gọi	  9-‐1-‐1	  khi	  có	  người	  bị	  thương	  hoặc	  gặp	  nguy	  hiểm.	  	  
• Nếu	  trời	  tối,	  tốt	  nhất	  là	  nên	  sử	  dụng	  đèn	  pin.	  Bạn	  có	  thể	  dùng	  nến,	  nhưng	  phải	  cẩn	  thận	  không	  gây	  

cháy.	  Để	  nến	  cách	  xa	  trẻ	  em.	  
• Tắt	  các	  thiết	  bị	  nhỏ	  như	  TV	  hay	  lò	  vi	  sóng	  mà	  bạn	  đang	  sử	  dụng	  khi	  mất	  điện.	  Bật	  sẵn	  một	  đèn	  để	  

biết	  khi	  nào	  có	  điện	  trở	  lại.	  	  
• Đóng	  tủ	  lạnh	  và	  tủ	  đá	  để	  giữ	  lạnh	  thực	  phẩm	  của	  bạn.	  	  
• Không	  dùng	  đồ	  nướng	  ngoài	  trời	  ở	  trong	  nhà.	  Chúng	  có	  thể	  thải	  ra	  các	  loại	  khí	  có	  thể	  có	  hại	  hoặc	  giết	  

chết	  bạn.	  	  
• Nếu	  không	  có	  điện	  trở	  lại	  trong	  nhiều	  ngày,	  bạn	  có	  thể	  cần	  phải	  di	  chuyển	  đến	  nơi	  trú	  ẩn	  hoặc	  đến	  

nhà	  có	  điện.	  
• Hãy	  cẩn	  thận	  khi	  lái	  xe.	  Nếu	  đèn	  giao	  thông	  tắt,	  mỗi	  ngã	  tư	  đều	  trở	  thành	  một	  điểm	  dừng	  bốn	  chiều.	  	  

	  
Sau	  khi	  có	  điện	  trở	  lại:	  	  

• Hãy	  mở	  các	  thiết	  bị	  điện	  theo	  từng	  15	  phút	  sau	  khi	  có	  điện	  trở	  lại.	  	  
• Hãy	  cẩn	  thận	  khi	  lau	  chùi.	  Hãy	  tránh	  xa	  các	  đường	  dây	  điện	  bị	  rơi.	  

	  
Hãy	  cẩn	  thận	  đối	  với	  thực	  phẩm.	  

• Nếu	  bị	  mất	  điện	  trong	  hơn	  bốn	  giờ,	  sẽ	  không	  an	  toàn	  khi	  sử	  dụng	  thực	  phẩm	  trong	  tủ	  lạnh	  của	  bạn.	  	  
• Nếu	  tủ	  đá	  của	  bạn	  đã	  đầy,	  thực	  phẩm	  sẽ	  đông	  lạnh	  trong	  khoảng	  hai	  ngày	  (48	  giờ).	  Nếu	  tủ	  đá	  của	  bạn	  

đầy	  một	  nửa,	  thực	  phẩm	  sẽ	  đông	  lạnh	  trong	  khoảng	  một	  ngày	  (24	  giờ).	  Những	  thực	  phẩm	  này	  đều	  
an	  toàn	  để	  sử	  dụng.	  

• Sau	  khi	  có	  điện	  trở	  lại,	  hãy	  lau	  chùi	  kỹ	  tủ	  lạnh	  và	  tủ	  đá.	  Bạn	  có	  thể	  sử	  dụng	  2	  muỗng	  cà	  phê	  bột	  sô-‐đa	  
hòa	  với	  4	  tách	  nước	  ấm.	  Hãy	  lau	  hết	  lọ,	  chai	  và	  hộp	  trước	  khi	  đưa	  chúng	  trở	  lại	  trong	  tủ	  lạnh.	  

• Hãy	  vứt	  bỏ	  bất	  kỳ	  thực	  phẩm	  có	  thể	  không	  an	  toàn	  để	  sử	  dụng.	  Nếu	  bạn	  không	  chắc	  chắn,	  hãy	  cứ	  vứt	  
bỏ.	  

	  
	  
	  


