
Alert.seattle.gov/hazmat [trang mạng về vật liệu nguy hại] 

Chuyện xảy ra: Vật liệu nguy hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe hoặc tài 
sản nếu không giải quyết đúng cách, dẫn đến đổ tràn, rò rỉ hoặc hơi độc. Có nhiều loại vật liệu 
nguy hại chúng ta không nhìn thấy, hoặc chúng không có mùi vị gì cả. 

Chuyện phải làm: 

 Lắng nghe hướng dẫn của nhà chức trách địa phương. Họ có thể yêu cầu bạn di tản 
hoặc ở yên tại chỗ, tùy tình hình cụ thể. 

 Nếu nhận lệnh ở yên tại chỗ, đưa bà con và thú nuôi vào bên trong nhà. Đóng cửa ra 
vào, cửa sổ và nắp lò sưởi. Đặt khăn ướt ở chân cửa và các chỗ hở mà gió lùa bên 
ngoài có thể lọt vào. Tắt quạt, máy lạnh và máy sưởi. Chuẩn bị để ứng biến và sử dụng 
những gì bạn có trong tay để bịt kín những chỗ hở, để làm sao tạo ra một rào cản giữa 
bạn và không khí bên ngoài. 

 Nếu có lệnh di tản, hãy di tản ngay. Đi theo các tuyến đường trong thông báo yêu cầu di 
tản có nói. Một số tuyến đường có biển báo dọc theo đường nhỏ và đường lớn. 

 Nếu bạn thấy chỗ đổ tràn, hãy tránh xa ra, bình tĩnh báo cho người khác biết để tránh và 
gọi 911 để báo cáo chỗ tràn. 

 Nếu bạn nghi mình bị dính hóa chất hoặc chất sinh học, gọi cho cơ quan giải quyết chất 
độc (Poison Control Center) số điện thoại 1-800-222-1222, hoặc tìm cách chữa trị thích 
đáng.  

 Theo dõi trên đài phát thanh thông tin cập nhật về tình trạng khẩn cấp. 

 Nếu bạn biết có người không hiểu, không xem, hoặc không nghe thông báo này, 
làm ơn cho họ biết. 

Các trang mạng liên kết hữu ích: 

http://mil.wa.gov/emergency‐management‐division/hazards/hazardous‐material  

http://www.ready.gov/hazardous‐materials‐incidents  

http://www.redcross.org/prepare/disaster/chemical‐emergency  

 


