
s Nước Uống

Sau bão, nước từ các nguồn cung cấp nước công cộng và
các giếng nước gia đình có thể không an toàn để uống.
KHÔNG nên sử dụng nước có màu sẫm, có mùi, hoặc
có các mảnh vụn nổi trong nước. Lắng nghe tin thời sự
hoặc tin tức từ hãng cung cấp nước của quý vị  để biết
nguồn nước của quý vị có an toàn hay không.

Để khử trùng nước, hãy làm theo MỘT trong các
phương pháp sau đây: 

• Đun thật sôi nước trong một phút. Hãy bảo đảm là 
không có các mảnh vụn nổi trong nước trước khi 
đun sôi; HOẶC,

• Thêm tám giọt thuốc tẩy clo dạng lỏng trong mỗi 
một ga-lông nước trong suốt hoặc 16 giọt cho mỗi 
một ga-lông nước đục. KHÔNG sử dụng thuốc tẩy 
gia dụng có mùi thơm hoặc các thành phần không 
phải là sodium hypochlorite vì có thể độc hại; HOẶC,

• Thêm các viên lọc nước theo đúng hướng dẫn trên 
bao gói.

Hòa tan thật kỹ trong nước và để nguyên trong 30 phút
trước khi sử dụng. 
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s Các Nguồn Trợ Giúp Khác

Khí Carbon Monoxide
www.ct.gov/dph/co
860-509-7740

Nấm Mốc
www.ct.gov/dph/mold
860-509-7740

Giếng Gia Đình và Việc Khử Trùng 
www.ct.gov/dph/privatewells
860-509-7321

Nước Uống Công Cộng
www.ct.gov/dph/publicdrinkingwater
860-509-7777

Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia
www.floodsmart.gov
1-888-379-9531   

Sở Sức Khỏe Công Cộng Tiểu Bang Connecticut 

Sở Quốc Phòng và Quản Lý Các Trường Hợp Khẩn
Cấp Tiểu Bang Connecticut 

Để biết thêm thông tin, xin tới trang mạng điện toán
www.ct.gov/hurricane hoặc quay số 2-1-1.

Để biết thêm thông tin, xin tới trang mạng 
điện toán www.ct.gov/hurricane hoặc quay số 2-1-1.

CSở Sức Khỏe Công Cộng Tiểu Bang Connecticut 
410 Capitol Avenue

Hartford, CT 06134-0308

Sở Quốc Phòng và Quản Lý Các Trường Hợp Khẩn
Cấp Tiểu Bang Connecticut

25 Sigourney Street
Hartford, CT 06106-5042



Bão thường gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản và
làm xáo trộn cuộc sống cũng như gây thương tích
nghiêm trọng. Sau bão, có thể gặp tình trạng cúp điện,
lụt lội, đường dây điện rơi xuống và vôi gạch vụn đổ
nát, tất cả đều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và
an toàn của quý vị.

s Các Trường Hợp Cúp Điện và Khí 
Carbon Monoxide

Các loại máy phát điện chạy bằng xăng thải khí carbon
monoxide (CO) có thể gây tử vong. Nếu nhà bị cúp
điện và quý vị sử dụng máy phát điện chạy bằng xăng,
hãy bảo đảm là chiếc máy đó được lắp đặt an toàn và
cách xa ngôi nhà của quý vị. Không bao giờ được sử
dụng máy phát điện ở trong nhà hoặc trong khu vực
khép kín, ví dụ như ga-ra đậu xe.

s Dây Điện

Gió bão mạnh có thể làm rơi dây điện. Một số dây điện
này có thể vẫn đang có điện. Nếu quý vị nhìn thấy dây
điện rơi xuống, KHÔNG CHẠM VÀO DÂY ĐIỆN
vì chúng có thể gây giật chết người. Hãy báo cáo sự 
việc cho nha cứu hỏa hoặc sở cảnh sát tại địa phương.

s Lụt Lội

Mưa lớn trong khi có bão có thể gây lụt lội, gây hư hỏng
các tòa nhà, nấm mốc, làm bong các mảnh vữa có chì hoặc
chất amiăng. Thủy tinh vỡ, mảnh gỗ bong ra, đinh hở ra
ngoài và máy móc điện tử hư hỏng do nước có thể cắt vào
da, gây điện giật và các thương tích khác.

Sau lụt lội, quý vị nên:

• Kiểm tra xem trong nhà quý vị có đường dây điện bị 
bung ra, khí đốt rò rỉ, nền nhà bị nứt hoặc hư hỏng khác 
hay không.

• Tắt điện trước khi vào nhà để tránh bị giật điện..

• Thận trọng khi vào nhà. Nếu cửa khó mở, có thể là do 
trần nhà bị sập. Hãy mở cửa và chờ cho vôi gạch trên 
trần rơi xuống rồi mới bước vào.

• Kiểm tra trần xem có dấu hiệu sập hay không.

• Dọn bùn và nước thật nhanh bằng giẻ lau, máy bơm hút 
nước hoặc máy hút bụi ướt.

• Chụp hình căn nhà, các đồ đạc trong nhà và các hư hỏng 
để yêu cầu bảo hiểm bồi thường.

Đường xá có thể bị ngập lụt và cầu bị
cuốn trôi, vì vậy tránh lái xe trong các
khu vực bị ngập lụt.  

s Nấm Mốc

Hư hỏng do nước có thể khiến nấm mốc phát triển
trong nhà. Nên vứt bỏ các vật dụng xốp bị ướt
trong nhà trong hơn 48 giờ đồng hồ. Những người
mắc bệnh suyễn và người nhạy cảm với nấm mốc
nên nhờ người khác dọn dẹp nhà cửa.

s Thực Phẩm

Thực phẩm có thể bị hư hỏng nếu cúp điện. Hãy
kiểm tra xem có thực phẩm nào bị hư hỏng hay
không và vứt bỏ nếu đã hư hỏng.

s Thú Vật

Rắn, các loài động vật gặm nhấm, chồn, và các loài
thú vật hoang dã khác có thể bị cuốn khỏi hang ổ do
bão. Khi làm việc quanh nhà quý vị, hãy cảnh giác với
thú vật vì chúng có thể cắn hoặc mang bệnh.

s Côn Trùng

Nước tù đọng sau bão có thể là nơi đẻ trứng tuyệt vời
cho các loại côn trùng gây bệnh, ví dụ như muỗi. Hãy
xả hết các vật dụng có nước tù đọng. Dùng thuốc diệt
côn trùng có 10-35% DEET để ngừa côn trùng cắn.


