Nơi Trú Ẩn Tại Chỗ
Nơi trú ẩn tại chỗ đề cập đến một khu vực
an toàn, khi không được an toàn đi ra ngoài,
chẳng hạn như một căn phòng nhỏ ở một
địa điểm nội thất, có thể không có hoặc ít
cửa sổ, và nương nấu ở đó.

Thông tin sẽ được cung cấp bởi các cơ quan
chức năng thông qua hệ thống thông báo khẩn
cấp phát qua đài phát thanh NOAA hoặc
tv/radio hoạt bởi hệ thống thông báo khẩn cấp
thông qua email, điện thoại hoặc tin nhắn văn
bản.

Nếu bạn được yêu cầu phải trú ẩn tại chỗ,
hãy làm theo các hướng dẫn được cung cấp.
Các tinh huống khắc nhau có thể yêu cầu
các biện pháp khắc nhau, chị tiết bên dưới.

Điều quan trọng là bạn phải tuân theo chỉ dẵn
của cơ quan chức năng và biết phải làm gì nếu
họ khuyên bạn nên trú ẩn tại chỗ.

Tại Sao Bạn Có thể cần nơi Trú-ẨnTại-Chỗ:
Ngày càng có nhiều khả năng có thể có
những người đang bắn súng và các cắc vật
liệu nguy hiểm thải ra từ các tai nạn xe tải
hoặc xe lửa khiến việc tiếp cận với các điều
kiện bên ngoài không an toàn.

Bạn nên theo dõi báo cáo truyền hình hoặc báo
đài để biết thông tin hoặc hướng dẫn chỉnh
thức khi có.
Nếu được yêu cầu đặc biệt phải sơ tán hoặc tìm
kiếm điều trị y tế, hãy làm như vậy ngay lập tức.

Hành động trú ẩn tại chỗ
 Đóng tất cả các cửa sổ, cửa ra vào bên
ngoài (cũng khoá chúng nếu có kẻ bắn
súng đang hoạt động).
 Nếu bạn được thông báo là có nguy cơ
nổ (hoặc có một kẻ bắn súng đang hoạt
động), hãy đóng cửa sổ, rèm che hoặc
rèm cửa.
 Tắt hệ thống thông gió ( sưởi ấm và
điều hoà không khí, vẫn điều tiết lò
sưởi, v.v.) ngoại trừ người bắn súng
đang hoạt động.
 Thu thập các nguồn cung cấp thiết yếu
cho thảm họa nếu có thể.
 Chọn phòng nội thất phía trên tầng trệt
có ít cửa sổ hoặc lỗ thông hơi nhất. Căn

phòng phải có đủ không gian để mọi
người có thể ngồi. Tránh tình trạng quá
đông bằng cách chọn nhiều phòng nếu
cần. Bít kín các lỗ thông hơi, cửa sổ và
cửa ra vào với nhựa và băng keo để
tránh các mối đe dọa ô nhiễm.
 Lý tưởng nhất là có một điện thoại có
dây cứng trong phòng bạn chọn, giữ
điện thoại sẵn sàng nếu bạn cần thông
báo về tình trạng đe dọa đến tính
mạng.
 Tiếp tục nghe đài hoặc truyền hình cho
đến khi bạn được thông báo là tất cả
đều an toàn hoặc bạn được yêu cầu sơ
tán.

