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Những việc chúng ta có thể 
làm để chuẩn bị cho lũ lụt
1.  Hiểu biết các rủi ro 
• Lũ lụt không an toàn và có thể làm chết người
• Lũ lụt có thể cắt các đường giây điện thoại, điện, nước, khí ga và hệ thống nước thải 
• Kiểm tra với hội đồng thành phố về lý lịch và mực cao lũ lụt 
• Nói chuyện với những người đã sống lâu năm trong vùng về các rủi ro bị lũ lụt trong vùng
• Hiểu rỏ các dấu hiệu lũ lụt chẳng hạng như mưa to và nước chảy xiết hoặc dâng cao
• Xem trang mạng Sở Cấp CứuTiểu Bang NSW (NSW SES) www.ses.nsw.gov.au để biết thêm 

chi tiết.

2. Hiểu biết những nơi chúng ta có thể đến
• Chớ lái xe, đi xe máy/xe đạp hoặc đi bộ trong nước lũ. Tìm cách khác an toàn hơn 
• Nói chuyện và khuyên bạn bè hoặc người thân cư ngụ ngoài những vùng lũ lụt nên ở nhà 

của họ
• Xem xét cách di chuyển an toàn nếu cần phải đi tránh nạn

3.  Biết những nơi để gọi 
• Giữ một danh sách số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại hoặc nơi gần bên
• Gọi Sở Cấp Cứu Tiểu Bang NSW (NSW SES) số 132 500 nếu cần trợ giúp khẩn cấp khi có lũ lụt 

hoặc bão tố
• Trong các trường hợp khẩn cấp có nguy hiểm đến tánh mạng, gọi 000 (ba số không) 

4. Chia sẻ kế hoặch của mình
• Lên kế hoạch phòng lũ lụt cùng với gia đình và láng giềng
• Nếu có cơ sở kinh doanh thì hãy lên kế hoặch phòng lũ lụt với các cơ sở kinh doanh láng giềng
• Thường xuyên luyện tập kế hoạch của mình

5. Chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp căn bản 
• Chuẩn bị một bộ dụng cụ khẩn cấp bao gồm rađiô lưu động dùng pin, đèn pin, pin dự trữ, 

bộ sơ cứu, nến, que diêm chống nước, giấy tờ quan trọng, kế hoạch phòng lũ lụt, các số 
điện thoại liên lạc khẩn cấp và một túi chống nước

• Cất giữ bộ dụng cụ này ở địa điểm dễ lấy 
 

6. Biết khi nào cần hành động 
• Theo dỏi điều kiện thời tiết – Thông Tin Canh Phòng và Cảnh Báo Lũ Lụt được Cục Khí 

Tượng phát hành trên trang mạng www.bom.gov.au/nsw/warnings
• Thi hành các Lệnh Đi Tránh Nạn theo hướng dẫn – không làm theo hướng dẫn thì sẽ đặt 

chính mình và gia đình vào nguy hiểm 

7. Kiểm tra hợp đồng bảo hiểm 
• Nếu có bảo hiểm thì nên kiểm tra xem hợp đồng có còn hiệu lực và thích hợp với hoàn 

cảnh và rủi ro của mình hay không.

8. Mở đài rađiô ABC địa phương 
• Trong trường hợp khẩn cấp đài phát thanh địa phương của Cơ Quan Phát Thanh Toan 

Quốc Úc hay ABC (Australian Broadcast Corporation ABC) sẽ phát sóng các cảnh báo, 
thông tin và cập nhật khẩn cấp

• Luôn luôn nhớ mang theo rađiô dùng pin

(SỞ CẤP CỨU TIỂU BANG NSW)
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Trong các trường hợp khẩn cấp có nguy hiểm đến tánh mạng,  

gọi 000 (ba số không)

Để có thêm thông tin hãy xem trang mạng
www.ses.nsw.gov.au
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