
Bản tài liệu về Bão tố 

Bão tố là gì? 

Bão tố và những cơn giông mãnh liệt 
có thể tạo nên mưa đá, mưa gây lũ lụt, 
sấm chớp, gió thổi mạnh hơn 
200km/giờ và sóng phủ chụp bờ. 

Nên lưu ý đến dự báo thời tiết trong 
mùa giông bão (tháng Mười Một – 
tháng Tư) – biết tình thế sẽ giúp bảo vệ 
gia đình và tài sản của quý vị. 

Chuẩn bị nhà của quý vị để đương đầu với bão tố và các 
cơn giông mạnh trước khi chúng xảy ra. 

Nếu đang ở nhà khi có bão tố, hãy ở trong nhà và tránh xa 
các cửa sổ, cửa, và cửa sổ thông trần. Nếu ở ngoài, hãy tìm 
nơi trú ẩn được che kín vững chắc. Nếu đang lái xe, ngừng 
lại nơi cách xa cây cối, đường dây điện và lạch suối. 

Một số người ra ngoài khi đang ở tâm điểm (hay còn gọi là 
mắt) của cơn bão, vì nhầm tưởng là cơn bão đã qua. 

Do áp suất của không khí thấp nhất tại mắt của cơn bão nên 
thời tiết trong sáng với gió nhẹ, không mây, không mưa với 
vài tia nắng. Nhưng cơn bão chưa đi qua, đây chỉ mới giữa 
cơn bão mà thôi. 

Tùy theo các cơn gió mạnh, mắt của cơn bão có thể đi qua 
trong vài phút hoặc trong vài giờ. Hãy ở trong nhà cho đến 
khi quý vị nghe thông báo chính thức rằng đã an toàn để ra 
ngoài. 

Đề phòng sự êm lặng trong mắt của cơn bão 

Nguồn:  
RACQ Get Ready Queensland và www.qld.gov.au 

Việc này ảnh hưởng đến tôi như thế nào? 

 Quý vị có thể trải nghiệm các phản ứng khẩn trương cả
về tâm thần lẫn thể xác của mình. Ví dụ như, quý vị có
thể thấy khó tập trung hoặc ngủ nghê, có cảm giác tức
giận hoặc uống rượu nhiều hơn.  Muốn có thể chăm sóc
những người thân yêu, quý vị cần chăm sóc cho mình.
Ăn uống lành mạnh, ngủ đủ và dành thời giờ giữ liên lạc
với thân nhân và bạn bè của mình.

 Quý vị có con cái không? Để giúp việc khôi phục của các
em, hãy giữ vẻ bình thản và tiếp tục các thói quen hàng
ngày, giảm cơ hội tiếp xúc với các phương tiện truyền
thông và các mẫu đối thoại về cơn bão tố, hãy lạc quan
— nói về việc người ta đang nỗ lực dọn dẹp, giúp đáp
ứng nhu cầu của các gia đình và xây dựng lại cộng đồng
và trấn an rằng các em đang an toàn nếu các em vẫn
tiếp tục biểu lộ sự quan tâm hay lo lắng.

 Quý vị có nuôi thú cưng hay gia súc không? Điều quan
trọng là quý vị phải có những sắp xếp đã được thỏa
thuận trước nhằm giữ an lành cho các thú này trong khi
có bão tố. Hãy nghĩ đến nơi nào quý vị sẽ để chúng ở,
chúng cần thực phẩm hay chạy nhảy như thế nào, thú
cưng của quý vị sẽ chơi với các thú hay người khác như
thế nào và hỏi trung tâm tiếp người sơ tán xem có được
phép mang theo thú cưng hay không.

 Tài sản và vật dụng của quý vị có thể bị hư hại hay tiêu
hủy. Quý vị có bảo đảm an toàn cho tài sản của mình
chưa?
Quý vị có bảo hiểm để giúp xây lại nhà hoặc thay thế vật
dụng hay không?

 Quý vị có cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân tại nhà
cho người rất cần giúp đỡ trong cộng đồng hay không?
Nên có kế hoạch đã được thỏa thuận trước và sắp xếp
để có hỗ trợ khác hầu bảo đảm cho dịch vụ được liên tục
để giúp họ được an toàn và khỏe mạnh.

CHUẨN BỊ CHO NẠN BÃO TỐ:

 Chuẩn bị nhà và doanh nghiệp của quý vị: thời điểm 

tốt nhất để chuẩn bị là trước khi mùa bão tố bắt đầu và 
quan trọng nhất là khi cảnh báo nguy cơ bão tố đã 
được ban hành. Nếu quý vị sống trong vùng dễ bị ngập 
lụt, kiểm xem vật dụng nào trong nhà cần được nâng 
cao lên hoặc dọn trống và thu xếp qua hội đồng thành 
phố địa phương để có sẵn bao cát và cát. 

 Chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp: chuẩn bị bộ dụng cụ 

này mỗi năm và ba tháng trước khi mùa bão bắt đầu. 
Có bộ dụng cụ khẩn cấp là bước quan trọng để chuẩn 
bị, thoát nạn và đương đầu trong tình trạng bị bão tố. 

 Chuẩn bị cho việc sơ tán: bàn thảo với người trong 

nhà về các tình huống có thể xảy ra và biện pháp đáp 
ứng, và lập một bản liệt kê các mục cần kiểm tra. 

 Thăm hỏi láng giềng của quý vị: dành thời giờ làm 

quen với láng giềng của quý vị và biết nhu cầu của họ. 
Viếng thăm họ mỗi ngày sau khi có cảnh báo nguy cơ 
bão tố và cho họ biết các kế hoạch của quý vị. 

 Lập kế hoạch chăm sóc thú cưng trong trường 
hợp khẩn cấp: quý vị có thể không được phép mang 
thú cưng đến nơi lánh nạn cho người sơ tán do đó cần 
lập kế hoạch trước và chuẩn bị một bộ dụng cụ cho thú 
cưng trong trường hợp khẩn cấp. 

 Đăng ký để được cảnh báo và báo động và lắng 
nghe đài: liên lạc với hội đồng thành phố địa phương 
để đăng ký được cảnh báo và báo động. Bắt đài phát 
thanh ABC địa phương hoặc đài truyền hình để theo 
dõi thời tiết và cập nhật cảnh báo hoặc viếng trang 
mạng của Đài Khí tượng (Bureau of Meteorology).

Download the 
Self Recovery app 

Visit our website 
www.qld.gov.au/ 
communityrecovery 

Khi nói về thời tiết khắc nghiệt ở Queensland, 
người ta không nói ‘nếu’ mà là ‘khi’ sự kiện này 

xảy ra 

Càng chuẩn bị chu đáo hơn, chúng ta càng 

khôi phục nhanh hơn 

Viếng https://getready.qld.gov.au/be-prepared/ để biết 
thêm thông tin về các thảm họa và chuẩn bị thế nào 

http://www.ruralfire.qld.gov.au/
https://getready.qld.gov.au/be-prepared/

