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Sửa soạn cho Nhà của quý vị

QUEENSLAND

Chúng ta thưởng thức một khí hậu và lối sống
tuyệt diệu tại Queensland. Tuy nhiên, những
thiên tai như bão tố và lụt lội là những gì không
thể tránh nổi trong đời sống của chúng ta. Lịch sử
đã cho thấy là chúng ta không thể làm ngơ trước
những nguy hiểm thiên tai mang lại.
Hãy dành thì giờ ngay lúc này để sửa soạn cho những
trường hợp khẩn cấp bằng cách:

•
•
•

2. Sửa soạn nhà một cách tổng quát

•

Bảo đảm là bảo hiểm nhà, vật dụng trong nhà
và xe của quý vị còn hiệu lực và bảo hiểm đầy
đủ - xét xem bảo hiểm của quý vị có bao gồm
cả việc quét dọn rác rưởi và đổ rác;

•

Ấn định xem phòng nào trong nhà là phòng
kiên cố nhất để cả nhà có thể trú ẩn trong
phòng này khi có bão tố hay gió mạnh đe dọa.
Phòng này thường là phòng nhỏ nhất và có ít
cửa sổ nhất trong nhà;

Sửa soạn một Kế Hoạch Khẩn Cấp cho mình;
Sửa soạn một Hộp Khẩn Cấp; và
Sửa soạn cho Nhà của quý vị.

Những việc làm đơn giản này có thể giúp quý vị sửa soạn
cho sự sống còn, và giúp làm giảm bớt ảnh hưởng của
các thiên tai.

•
•

Ấn định làm thế nào và ở chỗ nào có thể tắt
nước, điện và khí đốt; và

4. Nếu quý vị sống ở trong khu thường hay có
gió lớn hay giông bão :

•

Ráp thêm cửa hay màng lưới sắt vào các cửa sổ
để được an toàn hơn khi có gió lớn; và

•

Gọi một nhà thầu xây cất chuyên nghiệp lại
xét về kiến trúc của nhà, để xem có thể làm gì
được không để tăng cường sự an toàn về kiến
trúc của nhà, để chống lại những cơn gió lớn.

5. Khi có dự báo thời tiết cho biết có gió lớn hay
giông bão:

•

Tháo tất cả các đồ dùng bằng điện khỏi các lỗ
cắm điện và tất cả các dây trời khỏi các máy
truyền hình và máy thâu thanh;

bình chứa nước uống,

•

nhiên liệu dự phòng để dùng cho xe hơi
(phải dự trữ cẩn thận cho an toàn),

Tắt điện và khí đốt nếu có lệnh từ giới hữu
trách về trường hợp khẩn cấp;

•

Giữ cho bàn ghế và đồ đạc trong nhà và ngoài
vườn được an toàn;

Mua những đồ dùng khẩn cấp cần thiết để sẵn
dùng, như:

Thời điểm tốt nhất để sửa soạn cho nhà của quý vị là
trước mùa bão, mùa có gió lốc hay mùa mưa.

•
•

Đây là một số những đề nghị các việc quý vị nên
làm để giúp sửa soạn cho nhà và tài sản của quý vị
để giảm bớt những sự hư hại có thể xảy ra.

•

Băng keo có khổ rộng để dán trên cửa
kiếng, và

•

•

bịch bao bố có cát và cát để bít kín
những lỗ thoát nước có trong nhà để
nước bẩn không thể ú lên và làm lụt nhà.

Lấy đầy nước vào những thùng và bồn tắm
phòng khi việc cung cấp nước bị gián đoạn;

•

Đóng các cửa sổ và dùng băng keo dán hình
chữ X trên những cửa kiếng và đóng các màn
cửa lại;

1. Bảo trì nhà một cách tổng quát

•

Xét tình trạng mái nhà và sửa những miếng
ngói bị long, xét những danh vít trên mái nhà
và ở mái hiên;

•

Rửa sạch ống máng và những ống dẫn nước
từ mái nhà xuống để nước mưa có thể chảy đi
một cách nhanh chóng;

•

Để tất cả những chất độc ở những chỗ thật
cao khỏi mặt đất để nhỡ nước lụt dâng lên bất
chợt

•
•

Cắt bớt những cây và cành cây rườm rà; và

•

Ấn định xem những đồ đạc nào trong nhà cần
phải để ở chỗ cao hay cần phải đổ hết ra nếu
nhà bị lụt đe dọa; và

•

Xét đến những việc làm sau đây:

Cột chặt lại những vật dụng ở quanh nhà hay
trong sân nhà để chúng không gây nên những
sự hư hại khi bị gió mạnh thổi bay đi (như
những bàn ghế ngoài vườn và đồ chơi).

•

Đậu xe vào chỗ có mái che, xa cây cối, dây điện
và lạch nước;

•

Nếu không có chỗ đậu xe có mái, dùng những
chăn cột thật chặt làm mái che xe để giảm
những hư hại khi có mưa đá;

•

Bảo đảm rằng mọi người trong nhà đều an
toàn và trú ẩn ở trong một phòng an toàn nhất
trong nhà;

•

Mang Hộp Khẩn Cấp với quý vị trong khu trú
ẩn để tránh gió lớn và giông bão; và

•

Lắng nghe đài phát thanh địa phương để biết
những tin tức mới nhất cùng những báo hiệu
về thời tiết và sự an toàn;

3 Nếu quý vị sống ở trong khu thường hay bị
lụt:

•

thay thế thảm trải trên sàn nhà bằng vật
liệu khác,

•

Dời những lỗ cắm điện lên thật cao khỏi
sàn nhà.

luôn luôn nhớ rằng
Sửa soạn nhà cho quý vị là một bước tiến quan trọng tới việc
sửa soạn cho gia đình của quý vị, được sống còn và đương đầu
với những trường hợp khẩn cấp này.

Tập tài liệu này chỉ gồm một số các dữ kiện được cung cấp với ngụ ý tốt. Bộ Các
Dịch Vụ Khẩn Cấp, Quản Trị Khẩn Cấp Queensland và Dịch Vụ Cứu Giúp Khẩn
Cấp Tiểu Bang hoàn toàn không chịu một trách nhiệm nào cho bất cứ một ai
về bất cứ một sự mất mát hay hư hại nào (kể cả những mất mát và hư hại kế
tiếp) mà có thể phải chịu đựng hay xảy tới, hay có thể xảy ra một cách trực tiếp
hay gián tiếp, đối với những hành động của một người nào đó dựa theo những
chi tiết ghi trong tập tài liệu này.
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Muốn biết thêm chi tiết về việc sửa soạn để đối phó với
những trường hợp khẩn cấp hãy vào trang mạng
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