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Thông Cáo 
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TRÙ TÍNH CHO TƯƠNG LAI LÀ YẾU TỐ CẦN THIẾT TRONG VIỆC DI TẢN BÃO LỤT 
  
Bismarck, N.D. – Tiểu bang North Dakota và Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) 
khuyến cáo cho cư dân biết nếu cần phải di tản trong trường hợp lũ lụt lớn, điều quan trọng là quý vị và gia đình 
phải phản ứng nhanh chóng và một cách có trách nhiệm.  
Lập một kế hoạch di tản riêng cho mình sẽ giúp quý vị tránh khỏi tình trạng trả giá cao hơn cho thực phẩm, nhiên 
liệu, và phòng ở cùng với sự đánh liều về chỗ  ngủ đêm của gia đình quý vị. 
 
Những Bước Trù Tính Căn Bản để Di Tản 
 
Để bắt đầu trù tính cho việc di tản đây là ba câu hỏi quý vị cần phải trả lời: 

1. Quý vị sẽ đi đâu? Để thoát nguy hiểm,  quý vị có thể cần phải có hơn một lộ trình thoát nạn.  Địa điểm di 
tản chính của quý vị có thể là chỗ của gia đình hoặc bạn bè và nên ở trong phạm vi có thể lái xe đến nơi 
với một bình xăng. Hãy cân nhắc việc chạy  và dừng lại có thể giảm đi quãng đường xe chạy với một bình 
xăng. 

2. Quý vị sẽ ở nơi nào? Nếu quý vị ở với gia đình và bạn bè thì quý vị có thể trông cậy vào những tiện nghi 
nào đó. Hãy chắc chắn bàn thảo việc này trước với những chủ nhà chiêu đãi quý vị. Nếu quý vị phải ở 
trong một trung tâm trú ẩn, thì nơi đó chỉ cung cấp những nhu cầu căn bản, và có thể còn bị thiếu thốn 
nữa- nhưng mối quan tâm đầu tiên phải là sự an toàn của quý vị. 

3. Quý vị sẽ đem theo những thứ gì? Thực phẩm, nước, quần áo, tiền mặt và giấy tờ văn kiện là những thứ 
quan trọng nên cân nhắc đến.  Đề nghị là quý vị tính đến việc tự lực tối thiểu cho ba ngày.  

 
Hãy phát triển một kế hoạch chi tiết bao gồm những điều sau đây: 

1. Dự trù một lộ trình di tản  
o Tìm hiểu về các kế hoạch di tản từ văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp ở  địa phương của quý 

vị.   
o Duyệt lại các lộ trình di tản được đề nghị và địa điểm của những trung tâm trú ẩn công cộng.  

2. Phát triển một kế hoạch liên lạc cho gia đình  
o Giảm kế hoạch: Sự di tản có bao gồm lối xóm, cộng đồng, hoặc vùng quý vị ở hay không?  
o Chia sẻ kế hoạch di tản với những người trong gia đình. Hãy bàn về những biện pháp thi hành khi 

trẻ em đi học hoặc ở nhà giữ trẻ, nếu một phụ huynh đang ở xa nhà, v..v..  
o Hãy bảo đảm có tất cả những số điện thoại cần thiết:  work, school, cell phones and land lines, 

host family, friends, your local emergency management office and/or community evacuation 
resources  

3. Sắp đặt phương tiện di chuyển  
o Hãy dự trữ xăng trong xe của quý vị   trong trường hợp phải di tản. Trong lúc khẩn cấp những 

tiệm xăng có thể hết nhiên liệu hoặc không bơm xăng được vì bị cúp điện. Hãy kiểm dầu và các 
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thứ nước khác, áp suất bánh xe, bánh xe dự phòng, con đội và những dụng cụ khác trong xe hơi 
của quý vị.  

o Hãy có một bản đồ đi đường tốt. Những lộ trình di tản có thể dắt quý vị đến các đường lộ xa lạ.  
o Nếu quý vị lái xe cùng với người khác, sắp đặt một điểm hẹn, giữ liên lạc để phối hợp giờ đón 

rước .  
o Nếu dùng phương tiện di chuyển công cộng,  hãy tìm hiểu địa điểm và giờ quý vị phải đến nơi để 

được đón rước.  
o Nếu quý vị không có phương tiện di chuyển đáng tin cậy, quý vị phải cân nhắc những phương 

tiện chọn lựa được từ những người láng giềng hoặc chính quyền địa phương. Văn phòng quản lý 
tình trạng khẩn cấp là nơi cung cấp nguồn thông tin này.  

4. Thu thập một bộ dụng cụ để đối phó với thảm họa bao gồm  
o  Food and water for at least three days and/or special dietary foods.  
o Những phẩm vật vệ sinh (xà bông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà bông gội đầu, v...v…)  
o Thuốc kê toa,  dụng cụ y tế và các hồ sơ y tế quan trọng.  
o Quần áo thay mặc trong vài ngày.  
o Chăn mền, gối và khăn lau (nhất là nếu quý vị có thể ở tại  một trung tâm trú ẩn công cộng).  
o Giấy tờ quan trọng và tùy thân.  
o Sổ ký chi phiếu, thẻ tín dụng và tiền mặt.  
o Đèn pin với pin dự phòng, thiết bị truyền điện và pin dự phòng cho điện thoại.  
o Vật dùng cho em bé và súc vật nuôi bao gồm thức ăn đặc biệt, phẩm vật vệ sinh và đồ chơi.  

5. Sẵn sàng đóng kín nhà hoặc căn hộ của quý vị  
o Biết cách thức an toàn để tắt điện, khí và nước ở các nơi công tắc và van chính.  
o Hãy buộc chặt những vật dụng rời trong vườn như bàn ghế, lò nướng BBQ, bồn nước cho chim, 

thùng rác, chậu trồng cây, bạt che nắng ngoài hiên, v…v…  
o Hãy dọn những đồ quý giá vào các phòng bên trong hoặc trên lầu.  
o Nhà của quý vị có thể bị cúp điện trong thời gian dài hạn.  

a. Dọn các đồ ăn dễ bị hư từ tủ lạnh lên ngăn đá.  
b. Rút dây cắm điện khỏi những đồ dùng điện trong nhà để tránh bị hư hại bởi những luồn 

điện tràn bất ngờ.  
 
Phải làm gì nếu được yêu cầu/bảo phải di tản 

 Tụ họp mọi người trong gia đình.  
 Những người trong gia đình đang ở bên ngoài vùng có thể được khuyên không nên trở về trong thời gian 

di tản.  Họ có thể được hướng dẫn đến trung tâm tiếp đón hoặc trung tâm chăm sóc quần chúng, quý vị có 
thể sum họp với họ ở nơi đó. Họ nên gọi cho quý vị hoặc quý vị nên gọi cho họ để biết tình trạng của mọi 
người.  

 Đóng và khóa những cửa sổ và cửa ra vào. Đóng màn cửa và màn che.  
 Kiểm tra với những người láng giềng để  xem họ có cần sự giúp đở hay không. Hãy đề nghị dùng chung 

phương tiện di chuyển.  
 Thông báo cho những người khác biết khi nào quý vị rời nhà và nơi quý vị dự định đến.  
 Đừng gọi sở cứu hỏa hoặc sở cảnh sát địa phương để biết thông tin. Những nhân viên cấp cứu cần thông 

đường dây điện thoại để sử dụng trong tình trạng khẩn cấp. Nếu quý vị cần sự giúp đở đặc biệt, hãy gọi 
đến văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp ở địa phương của quý vị.  

 
Để biết thêm thông tin về cách thức chuẩn bị cho tất cả những mối họa, xin viếng thăm trang mạng 
www.fema.gov và www.ready.gov.  
 
FEMA lănh đạo và hỗ trợ quốc gia theo một hệ thống quản lư khẩn cấp toàn diện, căn cứ theo nguy cơ dành cho 
sự chuẩn bị, bảo vệ, phản ứng, phục hồi và làm giảm nhẹ thiệt hại, để giảm tổn thất về người và của đồng thời 
bảo vệ quốc gia khỏi tất cả những mối nguy hiểm kể cả thảm họa thiên nhiên, hành động khủng bố và những thảm 
họa khác do con người gây nên. 
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