
Alert.seattle.gov/volcano [trang mạng báo động núi lửa] 

Chuyện xảy ra: Một núi lửa tại tiểu bang Washington đã phun trào. Những nguy hiểm của núi 
lửa là tro nóng, đá văng, dung nham, bùn nóng và sạt lở đất. Núi lửa phun trào có thể gây rối 
nghiêm trọng cho giao thông, điện, nước, ga và gây rủi ro sức khỏe cách đó hàng trăm dặm 
theo hướng gió, vì lý do có những đám mây tro mịn trôi dạt. 

Chuyện phải làm: 

 Bạn có thể được yêu cầu ở yên tại chỗ hay di tản khỏi khu vực. Hãy chuẩn bị cho cả hai 
trường hợp. 

 Nếu được yêu cầu ở yên tại chỗ, hãy ở bên trong nhà. 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 hoặc các loại máy thu hút không khí bên ngoài vào. 
 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. 
 Bảo vệ phổi của bạn bằng cách đeo khẩu trang loại dùng một lần rồi bỏ. Nếu bạn có 

bệnh về đường hô hấp, làm theo kế hoạch chữa bệnh suyễn. 
 Bảo vệ mắt - tháo kính áp tròng ra và đeo kính cận hoặc kính bảo hộ. 
 Nếu được yêu cầu di tản, hãy di tản ngay lập tức. 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. 

 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://www.seattle.gov/emergency‐management/what‐if/hazards/volcano‐hazards‐including‐lahars  

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

http://www.ready.gov/volcanoes  

 


