Bảo Mùa Đông

Hãy Chuẩn Bị. Hãy Chủ Động. Giữ An Toàn.

Sau nhiều năm hạn hán, mùa đông năm nay cư dân California có thể phải đối mặt với những cơn mưa bảo
mạnh nhất được ghi lại và đang trên đà phát triển ở biển Thái Bình Dương (hiện tượng của tiết “El Ninos”).
Rất tiếc, những trận mưa lớn này sẽ không kết thúc cơn hạn hán hiện có của chúng ta. Trên thực tế, nó sẽ
gây ra thêm nguy cơ lũ lụt cho cư dân California.

Sau đây là những bước quan trọng để chuẩn bị cho mùa mưa sắp đến và giữ gìn an toàn:

Hãy Chuẩn Bị
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1. Mái Nhà: Hãy kiểm tra những chổ bị rỉ nước và sửa chửa mái
nhà của qúi vị trước mùa mưa.
2. Máng Xối và Ống Xối: Hãy quét sạch lá cây và rác rưới động lại
trong máng xối ở nóc nhà và trong những ống xối của bạn.
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3. Sân Nhà: Hãy đào xới những chổ đất bị đầm chặt vì có thể đã
khô do hạn hán và phủ lên nó một lớp đất rơm để giúp đất rút
nước mưa nhiều hơn và ngăn chận nước bị thối thoát quá độ.
4. Cây Cối: Hãy thuê một chuyên gia chăm sóc vườn và cây để
kiểm tra những cây có dấu hiệu bị suy tàn do hạn hán để tránh
chuyện cây và cành cây bị gảy đổ trong lúc gió mạnh, vì nó có
thể sẽ làm đứt đường dây điện hoặc gây nên thiệt hại nghiêm
trọng đến tài sản của bạn.
5. Rác Ở Ngoài & Đồ Nội Thất: Xin hãy sửa những hàng rào đã bị
hư mục và trữ những đồ nội thất và những đồ đạc để ngoài trời
mà có thể gây ra thiệt hại trong cơn gió bảo hoặc bị hư hỏng do
thời tiết ẩm ướt. Dời hoặc thủ tiêu những đồ đạc và rát rưới từ
sân nhà của bạn vì có thể trôi ra đường, chận bít đường ống
cống để giúp thoát nước chống bị ngập lụt.

Bao Cát Miễn Phí
Thành Phố Santa Ana cũng đang gia tâm chuẩn bị cho cơn bão
mùa đông sắp đến, bao gồm cung cấp bao cát miễn phí cho
cudân và các doanh nghiệp để giúp ngăn chận thiệt hại gây nên
do ngập lụt.

Mỗi Cư Dân và Mỗi Doanh Nghiệp ở Thành Phố
Santa Ana Được Cấp Mười Bao Cát Miển Phí.
Địa điểm cấp bao cát cho bạn tự lấy:
Sân của Thành Phố Santa Ana
215 South Center
Thứ Hai - Thứ
Năm, 6 giờ sáng đến 8 giờ tối
Thứ Sáu,
6 giờ sáng đến Chủ Nhật 8 giớ tối
Thêm chi tiết? Xin liên lạc đến nhân viên
Cơ Quan Công Trình Công Cộng (Public
Works Agency) tại số (714) 647-3380

6. Những Ổ Điện Ở Bên Ngoài: Hãy kiểm tra các hộp điện phía
ngoài nhà và các ổ điện có nắp đậy chống lại thời tiết và được
bảo vệ bởi GFCI. Tháo bỏ tất cả những đường dây kém an toàn
và các dây điện bị đứt hoặc hở.

An Toàn là Trên Hết
● Tránh những đường dây điện bị ngả rớt.
● Tránh sử dụng dây điện nối ở bên ngoài.
● Không nên đi bộ hoặc lái xe qua những chổ bị ngập lụt.
Sáu inch nước chảy có thể cuốn quí vị đi và 12 inch có thể
cuốn trôi một chiếc xe nhỏ.
● Trữ những dụng cụ dùng để sửa chữa khẩn cấp và những
vật liệu cần thiết (bao cát, tấm nhựa dầy, thực phẩm và
nước) ở một nơi khô ráo an toàn.
● Hãy bàn luận về cách ứng phó trong trường hợp khẩn cấp với
các thành viên trong gia đình và những người láng giềng.
Hãy nêu lên mối quan tâm của bạn về những trận mưa lớn và
những khu lân cận ở chổ có dòng nước thoát chảy.

Hãy Bảo Tồn Nước
● Xin hãy tắt hệ thống tưới nước tự động.
● Đặt thùng trữ nước ngay máng xối để lấy nước sử dụng
sau này.

Để biết thêm chi tiết về cách chống lũ lụt an
toàn, xin vào trang mạng www.ready.gov.

