
Hãy Giữ An toàn, Hãy Chuẩn bị Sẵn sàng 
Chuẩn bị đối phó với bão đối với những người đang ở trong xe moóc du lịch hay nhà lưu động  

Không có xe moóc hay nhà lưu động nào – dầu mới đến mấy – có thể là nơi tạm trú an toàn nếu gặp cuồng phong. 
Chưa có một bản hướng dẫn kỹ thuật nào được công bố về cách làm sao mà xe moóc du lịch có thể xoay xở 

được khi có cuồng phong. 
Trước khi bị bão tấn công 
• Hãy có sẵn vật dụng đủ dùng trong tay, gồm có: 

o Dự trữ thức ăn và nước uống đủ dùng trong ba ngày (kể cả dụng cụ mở hộp không sử dụng điện) 
o Đèn pin, ra-đi-ô xách tay dự báo thời tiết chạy bằng pin và pin dự phòng 
o Túi đựng dụng cụ cấp cứu, vài loại thuốc thiết yếu 
o Tiền mặt và thẻ tín dụng 
o Giày cứng cáp và áo quần thay đổi 
o Cho bản sao các giấy tờ quan trọng và vật quý giá (bản lược kê trương mục của ngân hàng, hồ sơ 

bảo hiểm, các loại văn bản v.v…) vào trong một cái túi không thấm nước 
• Dự trù trước một con đường thoát hiểm an toàn. 
• Đưa các con vật nuôi vào trong kế hoạch tránh bão của quý Vị. Thường thì các nơi tạm trú tại các giáo 

xứ không chấp nhận súc vật, do đó phải thu xếp để gởi chúng ở nhà bạn bè hay bà con ngoài khu vực 
nguy hiểm.  

• Nếu quý Vị có khuyết tật hoặc cần được giúp đỡ  để rời bỏ một khu vực, xin thông báo trước cho cơ 
quan địa phương đặc trách tình huống khẩn cấp của quý Vị hay sở cứu hỏa.  

Khi Cảnh giác hoặc Cảnh báo về Bão đã ban hành 

• Những người tạm trú trong xe moóc hay nhà lưu động do FEMA cung cấp phải di chuyển đến một địa 
điểm nào an toàn hơn ở gần đó một khi chánh quyền địa phương đã ban hành lời cảnh giác hoặc cảnh 
báo về bão cho cộng đồng của họ. 

• Hãy để vào nơi an toàn hay mang vào trong tất cả các dụng cụ làm cỏ và các vật ở bên ngoài có thể 
biến thành mục tiêu trong cơn gió dữ.  

• Hãy điều chỉnh tần số để theo dõi các điều kiện thời tiết thay đổi khi quý Vị xem TV hay theo dõi các 
đài địa phương. 

• Hãy đổ đầy xăng vào xe. Hãy duyệt lại các con đường thoát hiểm và tập trung lại một chỗ túi đựng 
dụng cụ cấp cứu của quý Vị. 

• Không được xê dịch xe moóc hay nhà lưu động của  FEMA khỏi vị trí của nó. 
Nếu việc Di tản là Cần thiết 
• Ngay sau khi lệnh di tản được loan báo, hãy có ngay kế hoạch để rời khỏi xe moóc hay nhà lưu động 

của quý Vị! 
• Lấy mọi thứ gì dễ hư thối ra khỏi tủ lạnh.   
• Cúp cầu dao chính. 
• Tắt van đường nước chính và tháo ống nước mềm. 
• Tắt bình chứa prôpan.  
• Tập trung tất cả các vật dụng cần thiết đã được sắp xếp trước và quấn áo ấm, trang phục bảo hộ. 
• Tránh những con đường bị ngập và cảnh giác với những cây cầu bị cuốn trôi.  
• Dầu quý Vị đang ở trong xe moóc hay nhà lưu động do FEMA cung cấp hoặc do quý Vị sở hữu, hãy 

tập trung chú ý vào các hướng dẫn của địa phương, kể cả việc báo cho nhân viên phụ trách tình huống 
khẩn cấp của địa phương nếu quý Vị cần giúp đỡ phương tiện chuyên chở để di tản.  


