
Alert.seattle.gov/oiltrain [trang mạng về xe lửa đổ dầu] 

Chuyện xảy ra: Xe lửa trật đường ray làm đổ dầu là một trường hợp khẩn cấp nguy hiểm vì có 
nhiều rủi ro gây nổ, rò rỉ nhiên liệu hoặc thải ra những hóa chất hoặc chất độc ra môi trường. 
Nhà chức trách có thể ban hành lệnh di tản hoặc ở yên tại chỗ tại một số khu vực của Seattle 
để bảo đảm an toàn công cộng. 

Chuyện phải làm: 

 Tuân theo các hướng dẫn của nhân viên đáp ứng trường hợp khẩn cấp. Họ có thể yêu 
cầu bạn rời khỏi nhà hoặc ở yên tại chỗ, tùy theo lúc đó bạn đang ở đâu. Nếu có lệnh 
rời nhà, hãy đi ngay. 

 Không nên gây trở ngại cho công chuyện đáp ứng trường hợp khẩn cấp.  
 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. 

 Tránh xa khu vực xe lửa trật đường ray hoặc có đụng chạm. 
 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://dot111.info/  

http://www.fra.dot.gov/Page/P0001  

 


