get

ready

Chúng ta được hưởng khí hậu và lối sống kỳ diệu
ở Queensland. Nhưng những thảm họa thiên
nhiên như lốc xoáy, bão, lũ và sóng thần lại là một
phần môi trường chúng ta không thể tránh được.
Những sự kiện gần đây cho thấy chúng ta không
thể thờ ơ về những hiểm nguy do chúng gây ra.

2. Truy cập:

4. và Hành động:

•

•

Hành động ngay khi có hướng dẫn

•

Đảm bảo mọi người trong nhà biết được cảnh
báo và hướng dẫn. Kiểm tra xem hàng xóm và
và bạn bè nào có thể cần hỗ trợ đặc biệt

•

Hãy dành thời gian bây giờ để chuẩn bị trong
những trường hợp khẩn cấp bằng cách:
•

Chuẩn bị Kế hoạch Khẩn cấp;

•

Chuẩn bị Bộ đồ Khẩn cấp

•

Chuẩn bị cho nhà mình

•

Theo dõi Cảnh báo qua đài

Dịch vụ Khẩn cấp sử dụng một loạt những biện
pháp cảnh báo cộng đồng về thời tiết rất xấu và
những trường hợp khẩn cấp khác đòi hỏi sự chuẩn
bị và hành động ở các hộ gia đình. Khi những cảnh
báo được đưa ra, quý vị sẽ được hướng dẫn:
•

Hoàn thiện việc chuẩn bị

•

Kiên cố những thứ quanh nhà

•

Tiến hành Kế hoạch Khẩn cấp của quý vị

•

Trú ngụ ở một nơi nào, hoặc

•

Bắt đầu di tản tới nơi an toàn hơn đã định từ
trước

Các cảnh báo là cấp thiết - quý vị sẽ cần hành
động ngay khi thông tin được đưa ra

•

Tiến hành sắp xếp di tản nếu được yêu cầu.

Khi các cảnh báo được phát ra trong
những tình huống khẩn cấp nghiêm
trọng, các nhà chức trách liên quan có
thể dùng Tín hiệu Cảnh báo Khẩn cấp
Tiêu chuẩn (SEWS) trước khi cung cấp
thông tin về tình trạng khẩn cấp.

Nếu quý vị đang đi thăm hay du lịch ở Queensland
hoặc giữa các tiểu bang và không có gia đình hay
bạn bè để trú tạm, xin hãy liên hệ với người quản lý
chỗ ở quý vị để xác định những lựa chọn di tản.

SEWS là âm thanh còi báo động lớn
được sử dụng trên toàn nước Úc trong
những tình huống khẩn cấp nghiêm
trọng như lốc xoáy dữ dội, cháy rừng, lũ
lụt và bão. Khi quý vị nghe thấy tín hiệu
trên máy thu thanh, máy thu hình hoặc
trên điện thoại thông qua tin nhắn Báo
động Khẩn cấp, hãy đặc biệt chú ý tới
thông tin sau đó và hành động ngay
theo hướng dẫn đưa ra.

•

Tín hiệu Cảnh báo Khẩn cấp Tiêu chuẩn
(SEWS) dùng khi bắt đầu những cảnh báo
nghiêm trọng.

•

Tin nhắn âm thanh Báo động Khẩn cấp gửi tới
điện thoại bàn và tin nhắn văn bản tới điện
thoại di động của quý vị.

•

Thông báo an toàn cộng đồng của địa
phương quý vị (trên đài phát thanh và truyền
hình) cung cấp hướng dẫn và những cập
nhật.

•

Còi báo động và loa cầm tay mà Dịch vụ Khẩn
cấp có thể dùng trong một số trường hợp.

•

Nhân viên Dịch vụ Khẩn cấp có thể gõ cửa
khu vực địa phương quý vị để truyền những
cảnh báo.

•

Để biết thêm thông tin về Cảnh báo Thời tiết,
hãy gọi điện:
 ảnh báo Lốc xoáy Nhiệt đới QLD:
C
1300 659 212
 ảnh báo Lũ lụt và Thời tiết Đất liền QLD:
C
1300 659 219
 ảnh báo Biển Duyên hải QLD:
C
1300 360 427
T hông tin Hiểm họa Sóng thần:
(1300 TSUNAMI)
1300 878 6264
Cảnh báo Chung QLD
1900 969 922 (tính cước cuộc gọi)

BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP.
BIẾT CẢNH BÁO. BIẾT THÔNG TIN.

Báo động Khẩn cấp là hệ thống cảnh báo điện
thoại mà nhà chức trách có thể dùng để cung
cấp những cảnh báo tới cộng đồng.

Để nghe SEWS, xin ghé thăm:
www.disaster.qld.gov.au/disasters/
warning.asp

Báo động Khẩn cấp có thể được dùng để gửi báo
động âm thanh qua điện thoại bàn dựa trên vị
trí của máy điện thoại, và báo động văn bản tới
điện thoại di động dựa trên địa chỉ thanh toán
hóa đơn.
Nó được dùng trong nhiều loại tình trạng khẩn
cấp, bao gồm những tình huống thời tiết quá xấu
và cháy rừng. Quý vị không bị tính cước và không
phải trả tiền cho báo động. Quan trọng là quý vị
không thể từ chối nhận báo động khẩn cấp.
Nếu quý vị nhận được Báo động Khẩn cấp, quý
vị cần nghe kỹ theo hướng dẫn được đưa ra và
hành động ngay. Tin nhắn âm thanh sẽ được lặp
lại nếu quý vị giữ đường dây. Quý vị có thể được
hướng dẫn hoàn thiện các công đoạn chuẩn bị,
kiên cố đồ vật trong nhà, trú ngụ ở nơi nào đó
hoặc bắt đầu di tản tới nơi an toàn hơn đã được
định từ trước. Để biết thêm thông tin, xin ghé
thăm:
www.disaster.qld.gov.au/ea/emergencyalert.asp
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ngay khi thông tin được đưa ra.
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Các cảnh báo là cấp thiết - quý vị sẽ cần hành động

Tiến hành Kế hoạch Khẩn cấp Gia đình

0.5

Chỉnh máy thu hình sang đài địa phương để
xem và nghe thông tin cập nhật cảnh báo

Trang web của hội đồng địa phương cung
cấp thông tin về kế hoạch ứng phó và những
sắp xếp bao gồm thông tin và tuyến đường di
tản. www.dip.qld.gov.au/local-governmentdirectory.html

•

Tín hiệu Cảnh báo Khẩn cấp Tiêu chuẩn

0

•

Chỉnh đài thu thanh chạy pin của quý vị vào
đài phát thanh ABC của địa phương quý vị
hoặc đài thương mại địa phương để nghe
thời tiết và thông tin cập nhật cảnh báo.
Tìm tần số đài ABC địa phương quý vị tại:
www.abc.net.au/local

Trang web Dịch vụ Ứng phó Thảm họa
Queensland có thông tin về chuẩn bị, phát đi
Báo động Khẩn cấp và thông tin hiện thời về
các sự kiện thảm họa.
www.disaster.qld.gov.au

dừng lại &
lắng nghe

3. Lắng nghe:

1. Chỉnh đài:
•

Trang web của Cục Khí tượng có thông tin
cập nhật thời tiết, cảnh báo thời tiết và thông
tin cảnh báo sóng thần. www.bom.gov.au.
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Theo dõi cảnh báo qua đài!
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Vietnamese trang 1

-

Theo dõi cảnh báo qua đài!

Thông tin Liên lạc Khẩn cấp

CHỈNH ĐÀI, TRUY CẬP, LISTEN, VÀ HÀNH ĐỘNG

Cảnh sát – Cứu hỏa – Cấp cứu

Ba số không (000)
(112 từ điện thoại
di động)

www.safer.qld.gov.au/Emergencies/Triple_Zero

Cảnh báo Chung QLD

1900 969 922
(tính cước cuộc gọi)

www.bom.gov.au

Đài Phát thanh ABC Địa phương của
tôi:__________________________

Cảnh báo Lốc xoáy Nhiệt đới QLD

1300 659 212

www.bom.gov.au/cyclone

Đài TV Địa phương của tôi:__________________________

Cảnh báo Lũ lụt và Thời tiết Đất liền QLD
Cảnh báo Biển Duyên hải QLD

1300 659 219
1300 360 427
1300 TSUNAMI
1300 878 6264

www.bom.gov.au/hydro/flood/qld
www.bom.gov.au/marine

Chỉnh đài:

Truy cập:
Cục Khí tượng (BoM)
www.bom.gov.au
Cục – Trang Địa phương của tôi:
__________________________
Dịch vụ Ứng phó Thảm họa Queensland
www.disaster.qld.gov.au
Trang web Hội đồng Địa phương của tôi:
__________________________
Đài ABC Địa phương

Cục Khí tượng

Thông tin Hiểm họa Sóng thần
Tín hiệu Cảnh báo Khẩn cấp Tiêu chuẩn (SEWS)
Đài Phát thanh Địa phương ABC
ABC Local Radio Frequency Finder
Danh bạ Chính quyền Địa phương
Y tế & Bệnh viện
Trường học
Cấp điện / Mất điện
- Đường dây điện không hoạt động
Đông Nam QLD:
Các vùng khác QLD:

Lắng nghe:
www.disaster.qld.gov.au/disasters/warning.asp
www.disaster.qld.gov.au/EA/Emergencyalert.asp
TCục – Số Địa phương của tôi:
__________________________
Thông tin Sóng thần
1300 TSUNAMI (1300 878 6264)
Hành động:
Cảnh báo cấp thiết.
Hãy hành động ngay theo thông tin được cung cấp.
Để biết thêm thông tin về chuẩn bị cho
tình trạng khẩn cấp, ghé thăm:

www.disaster.qld.gov.au
Vietnamese trang 2

- Cấp điện và mất điện
Đông Nam QLD:
Các vùng khác QLD
Tắc nghẽn Đường bộ Đông Nam QLD:
Các vùng khác QLD:
Điện thoại
Telstra:
Optus:
Vật nuôi
Đường dây nóng Loài vật Hoang dã
RSPCA
Đường dây nóng Theo dõi Dịch bệnh
(báo cáo Bệnh Vật nuôi)
Vật nuôi bị mất / mất tích

www.bom.gov.au/tsunami
www.disaster.qld.gov.au/disasters/warning.asp
www.abc.net.au/local
www.abc.net.au/rn/frequency/qld/
www.dip.qld.gov.au/local-government-directory.html

13 HEALTH
(13 43 25 84)

www.health.qld.gov.au
www.education.qld.gov.au

Energex:
13 19 62
Ergon Energy:
13 16 70
Energex:
13 62 62
Ergon Energy:
13 22 96
13 19 40

www.energex.com.au
www.ergon.com.au

www.131940.qld.gov.au

1300 130 595
132 203

www.telstra.com.au

1300 307 937

www.optus.com.au

1300 130 372
1300 852 188
1800 675 888

www.rspcaqld.org.au/emergencies
www.dpi.qld.gov.au/27_127.htm
http://lostfound.rspcaqld.org.au/

Tờ tin này chỉ có mục đích thông tin và được cung cấp có thiện ý. Bộ An toàn Cộng đồng, Ứng phó Khẩn cấp Queensland và Dịch vụ Khẩn
cấp Tiểu bang không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người nào về bất kỳ thiệt hại hay mất mát (bao gồm mất mát hay thiệt hại
nặng) có thể bị chịu đựng hoặc gây ra, hoặc có thể xảy đến trực tiếp hay gián tiếp, do bất kỳ ai phụ thuộc vào thông tin có trong tờ tin này.

