Tìm khu vực sơ tán của quý vị:
www.pinellascounty.prg/knowyourzone

Để biết thêm thông tin:

HƯỚNG DẪN
CHUẨN BỊ ỨNG
PHÓ BÃO 2020

Hướng dẫn lập kế
hoạch trước mọi
mối nguy hàng năm

 Cập nhật: www.pinellascounty.org

 Trong các tình trạng khẩn cấp: Tổng Đài Thông Tin Công
Dân: (727) 464-4333 (dịch vụ phiên dịch)
 Thông báo: Alert Pinellas: www.pinellascounty.org/
alertpinellas
 Bài đăng chính thức trên Next Door: www.nextdoor.com

 Câu hỏi: Ban Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Quận Pinellas:
(727) 464-3800 (nói tiếng Anh)

Các vùng sơ tán

Nếu bạn ở trong các nhà mobile LUÔN LUÔN phải sơ tán
Nếu bạn ở trong các nhà mobile LUÔ

ZONAS DE EVACUACIÓN

Alturas
potenciales
para las marejadas (en pies)
LUÔN phải
sơ tán
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Các khu vực có màu đỏ và các nhà mobile
phải di tản (khi nước dâng lên do có bão từ
1.22 mét đến 2.44 mét)

Hasta
11'
Di tản các khu vực có màu đỏ, cam và tất
cả nhà mobile (khi nước dâng lên do có
bão từ 2.44 mét đến 4.27 mét)

Hasta 15'

Di tản các khu vực có màu đỏ, cam, vàng và
tất cả các nhà mobile (khi nước dâng lên do
có bão từ 4.27 mét đến 5.79 mét)

Hasta 20'

Di tản các khu vực có màu đỏ, cam, vàng,
xanh và tất cả các nhà mobile (khi nước dâng
lên do có bão từ 5.79 mét đến 7.92 mét)

Hasta 28'

Di tản các khu vực có mau đỏ, cam, vàng,
tím và tất cả các nhà mobile (khi nước dâng
lên do có bão từ 7.92 mét đến 8.83 mét)
Các khu vực hiển thị màu trắng là khu vực
không sơ tán
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COVID-19 là một trải
nghiệm làm thay đổi cuộc
sống mỗi người và khiến
kế hoạch chuẩn bị cho
mùa bão trở nên thách
thức hơn trước. Quý vị phải
hiểu những nguy cơ có thể
xảy đến, do đó quý vị nên
chuẩn bị và luôn cập nhật
thông tin.

Nếu phải sơ tán, quý
vị có thể chọn:

Lựa chọn sơ tán được khuyến cáo là ở nhà của gia
đình hoặc bạn bè không thuộc vùng sơ tán. Do
Covid-19, chúng tôi đề nghị quý vị tiếp tục giữ vệ
sinh đúng cách ở nơi trú ẩn, và đeo khẩu trang
nếu trú ẩn với người khác không phải người thân
ruột thịt.
Nếu quý vị dự định ở khách sạn hoặc nơi tạm trú
khác, hãy chọn nơi không thuộc vùng sơ tán và nhớ
rời đi đủ sớm để có thể tới nơi an toàn.

mở khi có
lệnh sơ tán.
 Mặt nạ và
dung dịch sát
khuẩn được
khuyến cáo
sử dụng khi
quý vị ở nơi
công cộng
khép kín.
 Nếu quý vị là
thành phần
phải sơ tán
và đang thấy
ốm, đang
chờ kết quả
xét nghiệm
COVID-19 hoặc gần đây được xét nghiệm dương
tính, quý vị cần tìm nơi trú ẩn không tập trung,
cách xa những người khác để đảm bảo an toàn và
sức khỏe.

 Nếu quý vị cần trợ giúp về vận tải, quý vị PHẢI
đăng ký bằng cách điền vào biểu mẫu đăng ký
nhu cầu đặc biệt, có tại www.pinellascounty.org/
specialneeds

Nơi trú ẩn thân thiện
với thú cưng

 Có thể đem theo động vật hỗ trợ tới nơi trú ẩn,
lưu ý quý vị phải chuẩn bị vật dụng cho chúng.

Nơi trú ẩn đặc biệt

Nơi trú ẩn công cộng
 Chúng tôi dự định sử dụng mọi không gian trú ẩn
sẵn có để cho phép giãn cách xã hội. Các địa điểm
thay thế có
thể được
sử dụng và
quý vị cần
theo dõi
phương
tiện truyền
thông để
cập nhận
danh sách
địa điểm

trú ẩn đặc biệt bằng cách gọi tới số (727) 464-3800
hoặc truy cập trang web www.pinellascounty.org/
specialneeds để tải biểu mẫu và nhận thông tin.

 Thú cưng phải có giấy phép của quận cũng như
các đồ dùng cần thiết. Quý vị có thể tải biểu
mẫu đăng ký để mang theo bên mình từ
trang www.pinellascounty.org/emergency/
petpreparedness.htm

Giao thông công cộng
 Xe bus PSTA chạy miễn phí từ những nơi trú ẩn công
cộng trong thời gian sơ tán nếu thời tiết cho phép.

 Nơi trú ẩn đặc biệt dành cho những người có nhu
cầu y tế tối thiểu hoặc phụ thuộc vào thiết bị duy
trì sự sống chạy điện. Vui lòng đăng ký trước nơi

Bộ Dụng Cụ Tránh
Bão Cơ Bản
 Thực phẩm/nước uống trong ít nhất một tuần
 Nước: 1 gallon mỗi người mỗi ngày
 Thuốc (có thể mua thuốc dự trữ không giới
hạn thời gian khi gặp Tình Trạng Khẩn Cấp)
 Nhu cầu ăn kiêng đặc biệt
 Vải che mặt
 Dung dịch sát khuẩn
 Vật dụng cho thú cưng
 Giấy tờ quan trọng
 Giấy tờ nhận dạng
 Điện thoại di động/sạc
 Danh sách liên hệ
 Tiền mặt
 Sách, thẻ, trò chơi
 Bình đầy gas
 Các vật dụng vệ sinh
 Đồ sơ cứu
 Giấy vệ sinh
 Vệ sinh di động
 Chất khử trùng nước
 Dao đa dụng
 Dụng cụ mở nắp không dùng điện
 Đĩa giấy, đồ dùng nhà bếp
 Thùng ướp lạnh/đá
 Quần áo/ga giường
 Đồ đi mưa
 Chăn/túi ngủ
 Đèn pin/đèn xách
 Đài phát thanh chạy pin hoặc quay tay
 Pin dự phòng
 Diêm/đèn pin
 Thuốc chống côn trùng
 Kem chống nắng

