Vietnamese
Bão tố có thể rất nguy hiểm.
Bão có thể đi kèm gió mạnh, mưa lớn, sấm chớp và mưa đá.
Mưa lớn có thể gây lũ quét. Các khu vực trũng thấp có thể bị ngập lụt mà không có cảnh báo.
Hãy lắng nghe các cảnh báo bão. Hãy đảm bảo là bạn bè, gia đình và hàng xóm biết về các cảnh
báo này.
Nếu đang lái xe, hãy lái xe một cách an toàn vào lề đường, tránh khỏi luồng giao thông. Bật đèn báo
gặp nguy hiểm lên và chờ bão đi qua.
ĐỪNG BAO GIỜ đậu xe của quý vị dưới cây cối. Cây cối và cành cây có thể rớt xuống trong bão.
Nếu đang ở ngoài, hãy tìm nơi trú náu trong nhà. ĐỪNG BAO GIỜ trú náu dưới cây.
Hãy cột chặt tất cả các đồ vật rời trong vườn hay quanh nhà quý vị.
Nếu đang ở trong nhà, hãy cách xa khỏi cửa sổ.
Hãy nghe đài ABC hay đài địa phương của quý vị để biết các cảnh báo khẩn cấp và lời khuyên.
Hãy chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp của gia đình cho nhà cửa hay doanh vụ của quý vị.
Hãy chuẩn bị một bộ khẩn cấp có:
 Các giấy tờ quan trọng (hộ chiếu/thị thực, toa thuốc)
 Đài chạy bằng pin
 Bộ Sơ Cứu
 Đèn pin
 Các tấm hình và Giấy tờ Căn cước.
Trợ giúp Khẩn cấp về Lũ lụt và Bão tố, gọi số 132 500.
Tình trạng Khẩn cấp đe dọa đến Tính mạng, gọi số 000.
Nếu quý vị cần phải sơ tán, hãy mang theo bộ khẩn cấp này.
KHÔNG BAO GIỜ lái xe, đi ngựa, đạp xe, đi mô-tô hay đi bộ qua nước lũ.
KHÔNG BAO GIỜ để trẻ em chơi trong nước lũ. Nước lũ dơ bẩn và nguy hiểm.
Khi bão đã đi qua, hãy cho mọi người biết là quý vị ổn cả.

