El Niño là trạng thái nóng lên của nhiệt độ bề mặt vùng xích đạo Thái Bình Dương diễn ra theo chu
kỳ. Loại thay đổi nhiệt độ đại dương này (đối lập với La Niña) diễn ra theo chu kỳ không đồng đều,
thường là vài năm, và tạo ra kiểu thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Do đang là năm El Niño, các đài
dự báo thời tiết dự báo rằng sẽ có mưa lớn trong khu vực chúng ta vào các tháng mùa đông và
mùa xuân. Cụ thể, cư dân Quận Orange phải chuẩn bị cho tình huống xảy ra lũ lụt hoặc ngập lụt
có thể xảy ra bất ngờ do mưa lớn trong thời gian ngắn.
Chuẩn bị bộ dự phòng, Lên kế hoạch và Cập nhật thông tin
●
Chuẩn bị bộ dự phòng thiên tai xách tay trong trường hợp bạn phải di tản.
●
Có kế hoạch di tản.
●
Giữ đồ đạc có giá trị, tài liệu và thuốc thang trong một nơi dễ tiếp cận.
●
Có xe hơi luôn sẵn sàng nổ máy với ít nhất nửa bình xăng.
●
Có kế hoạch tái hợp và liên lạc gia đình.
●
Đăng ký AlertOC trên www.alertoc.com
●
Đăng ký để nhận văn bản Giáo dục Cộng đồng OCFA tại ocfa.bbcportal.com

Để biết thêm thông
tin, ghé thăm:
www.octa.org
(714) 573-6200

Trong khi Lũ lụt
●
Nếu đi bộ, không nên cố lội qua nước lũ. Đi thẳng đến khu đất cao hơn.
Nước chảy xiết cao 6 inch có thể khiến bạn trượt chân.
●
Giữ trẻ em và vật nuôi tránh xa nước lũ, cống thoát nước mưa và cống rãnh.
●
Không bao giờ lái xe đến khu vực ngập lũ. Hầu hết xe hơi có thể bị cuốn trôi
bởi dòng nước cao chưa tới 2 feet.
●
Nếu xe hơi của bạn chết máy và nước đang dâng nhanh xung quanh bạn,
hãy ngay lập tức ra khỏi xe và di chuyển đến nơi đất cao.
●
Luôn cập nhật dự báo thời tiết và tình trạng cấm đường.
●
Lắng nghe đài truyền hình và truyền thanh khu vực
- www.weather.gov
- www.ocstormcenter.com
●
Chuẩn bị di tản ngay khi có thông báo.

Di tản
●
●
●
●
●

Chuẩn bị bộ dự phòng thiên tai xách tay trong trường hợp bạn phải di tản.
Nếu thời gian cho phép, ngắt nguồn điện đồ gia dụng và tắt tất cả bóng đèn.
Khóa cửa sổ và cửa ra vào nhà trước khi rời khỏi.
Nếu di tản bằng xe hơi, đừng lái xe qua chướng ngại vật hay nơi nước đang
ngập đường.
Luôn đi theo tuyến đường di tản đã được đề xuất do đường tắt có thể bị chặn.

Mưa Lớn Có Thể Gây Thiệt Hại Nghiêm Trọng Cho Căn Nhà Của Bạn
●
Kiểm tra dột mái và sửa chữa ngay tức khắc.
●
Dọn sạch máng xối nước mưa, máng xả và ống thoát nước mái nhà.
●
Kiểm tra ống thoát nước lũ trên đường. Nếu nó bị tắc, báo cho cán bộ
địa phương.
●
Nếu có hồ bơi, hãy quan sát mực nước hồ bơi. Nước hồ bơi tràn có thể gây
hư hỏng cho căn nhà của bạn.
●
Rải lưới và mùn rơm lên các dốc.
●
Kiểm tra các ống cống trong sân thường xuyên để phát hiện xem có mảnh
vụn hay không.
●
Có sẵn bao cát, ván ép hay tấm nhựa để chuyển hướng dòng nước lũ ra
khỏi nhà.

Cát và túi cát
CHỈ được cung
cấp cho CƯ DÂN
các thành phố
OCFA.

Bao cát trống có sẵn tại hầu hết các trạm Quản lý Cứu hỏa Quận Orange. Nhiều
sở cảnh sát thành phố cung cấp công cộng cát và bao cát. Hãy liên hệ sở cảnh sát
thành phố địa phương để biết thêm thông tin. Các trạm cứu hỏa OCFA sau có cả cát
và bao cát:
Thành phố

Trạm Cứu hỏa

Địa chỉ

Buena Park
Cypress
Irvine
Laguna Niguel
Laguna Woods/
Laguna Hills
Lake Forest
Modjeska Canyon
Placentia
Santa Ana
Seal Beach
Silverado
Silverado
Stanton
Trabuco
Tustin
Tustin
Villa Park
Yorba Linda

61
17
36
49

8081 Western Avenue
4991 Cerritos Avenue
301 E. Yale Loop
31461 Street of the Golden Lantern

22
42
16
34
79
48
14
15
46
18
21
43
23
53

24001 Paseo de Valencia
19150 Ridgeline Road
28891 Modjeska Canyon Road
1530 N. Valencia Avenue
1230 East Warner Avenue
3131 North Gate Road
29402 Silverado Canyon Road
27172 Silverado Canyon Road
7871 Pacific Street
30942 Trabuco Canyon Road
1241 Irvine Boulevard
11490 Pioneer Way
5020 Santiago Canyon Raod
25415 East La Palma Avenue

Người dân được khuyến khích tự mang theo xẻng. Bạn bè có thể hoặc không cần
xuất hiện để hỗ trợ đổ đầy bao cát. Cát và bao cát chỉ có số lượng hạn chế và tùy
theo độ sẵn có cũng như yêu cầu.

