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ຄິດ.1

ການປ້ອງກັນຈາກລົມພະຍຸ:
ສະພາບອາກາດທ່ີຮ້າຍແຮງ
ຖ້າຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການກະກຽມສຳ�ລັບໄພພິບດັທ່ີຮ້າຍແຮງຂອງທ່ານແມນ່ການເອາົ
ຄັນຮ່ົມໄວ້ຢູ ່ໃນລົດ,ຖ້າເປ ນັແນວນ້ັນ,ພາກນ້ີແມ່ນສຳ�ລັບທ່ານ.ຜູ້ທ່ີເຄີຍປະສົຳບກັບ
ພະຍຸທໍນາໂດແລະນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນໂດຍກົງຈະບອກທ່ານວ່າສຳະພາບອາກາດທ່ີຮ້າຍ
ແຮງໃນລັດເທກັຊັສຳພາກເໜອືຕອນກາງມີຄວາມສຳາຫັດແລະສຳາ້ງຄວາມເສຳຍຫາຍຮ້າຍ
ແຮງປານໃດ.ຂ່າວດີມີຢູ ່ວ່າພວກເຮາົສຳາມາດພະຍາກອນສຳະພາບອາກາດສຳວ່ນໃຫຍ່ໄດ້
ລ່ວງໜາ້.ຂ່າວຮ້າຍແມນ່ການເສຳຍຊີວິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສຳະພາບອາກາດເປ ນັຈ�ນວນຫາຼຍ
ຍງັຄົງເກີດຂ້ຶນໃນແຕ່ລະປ ີຢູ ໃ່ນລັດເທກັຊັສຳພາກເໜອືຕອນກາງເຖິງແມນ່ວ່າຈະມີການ
ເຕືອນລ່ວງໜາ້ກໍ່ຕາມ.ຂ້ັນຕອນທ�ອິດໃນການກຽມຕົວແມນ່ການຮັບຮູ້ວ່າສຳະພາບອາ
ກາດຮ້າຍແຮງສຳາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ທກຸເວລາ—ແລະມນັສຳາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ກັບທ່ານ.

ໃນແຕ່ລະປ ,ີຊາວອາເມຣິກາຮັບມືກັບອັດຕາສະເລ່ຍຂອງ:
• ພະຍຸຝນົຟ າ້ຄະນອງ100,000ຄ້ັງ
• ພະຍຸຝນົຟ າ້ຄະນອງຮ້າຍແຮງ10,000ຄ້ັງ
• ໄພນ�າຖ້ວມຫືຼນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນ5,000ຄ້ັງ
• ພະຍຸທໍນາໂດ1,000ຄ້ັງ
• ພະຍຸເຮີຣິເຄນທ່ີຮ້າຍກາດ2ຄ້ັງ

ໃນລັດເທ ກັຊັສທາງພາກເໜືອຕອນກາງ,ອັດຕາສະເລ່ຍຕ ໍ່ປ ີມ:ີ
• ພະຍຸທໍນາໂດ12ຄ້ັງຕ ໍ່ປ ີ
• ເຫດການພະຍຸຝນົຟ າ້ຄະນອງຮ້າຍແຮງ258ຄ້ັງ(ໝາກເຫ ບັຂະໜາດໃຫຍ,່

ລົມພະຍຸທ່ີສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ)
• ເຫດການນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນ68ຄ້ັງ
• 5ຄົນເສຍຊີວິດເນ່ືອງຈາກອາກາດຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ

ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ:stormready.noaa.gov
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ຄິດ.2

ພະຍຸຝນົຟ າ້ຄະນອງສຳາມາດເປ ນັເລ່ືອງທ່ີໜາ້ຕ່ືນເຕ ັ້ນໃນການເຝ ົ້າຕິດຕາມ,ໂດຍສຳະ
ເພາະແມນ່ຈາກຄວາມປອດໄພຂອງເບາະນັງ່ທ່ີອົບອຸ່ນແລະສຳະບາຍຂອງທ່ານ.ນອກຈາກ
ຈະບ ໍ່ປຽກແລ້ວ,ນີ້ແມນ່ອີກເຫດຜນົໜຶງ່ທ່ີດີທ່ີຈະຢູພ່າຍໃນເຮືອນ(ແລະປດິໂທລະ
ສຳບັ)—ການເກີດຟ າ້ຜ່າຂ້າຊີວິດຜູ້ຄົນໃນແຕ່ລະປ ຫີາຼຍກວ່າພະຍຸທໍນາໂດ.ເນື່ອງຈາກວ່າ
ການເກີດພະຍຸຝນົຟ າ້ຄະນອງທກຸໆຄ້ັງເຮດັໃຫ້ເກີດຟ າ້ຜາ່,ທ່ານຈ�ເປ ນັຕ້ອງກຽມພອ້ມ!
ນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນແລະໝາກເຫບັຕົກຍງັເປ ນັອັນຕະລາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍຸຝນົຟ າ້
ຄະນອງ.

ຂ ໍ້ເທດັຈິງຂອງພະຍຸຝ ນົຟ າ້ຄະນອງ
 •ໃນລັດເທ ກັຊັສທາງພາກເໜືອຕອນກາງ,ພະຍຸຝ ນົຟ າ້ຄະນອງສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂ້ຶນໃນຕອນບາ່ຍ.
 •ບາງຄ້ັງສຽງຟ າ້ຮ້ອງແລະຟ າ້ຜ່າສາມາດມາພ້ອມກັບລົມພະຍຸຫິມະ!
 •ໃນຊ່ວງເວລາໃດໜ່ຶງ,ມີພະຍຸຝ ນົຟ າ້ຄະນອງ1,800ຄ້ັງທ່ີກ�ລັງເກີດຂ້ຶນຢູ ່ອ້ອມຮອບ
  ໂລກ—ນັ້ນແມ່ນ16ລ້ານຄ້ັງຕ ໍ່ປ !ີ
 •ພະຍຸຝ ນົຟ າ້ຄະນອງທ່ີເຄີຍເກີດຂ້ຶນຜ່ານມາໃຊ້ເວລາດົນປະມານ3ຊ່ົວໂມງແລະສາມາດແຕກຕ່າງຈາກ
  ສອງສາມໄມໄປເປ ນັສອງສາມຮ້ອຍໄມ.

ໜ່ຶງໜ່ຶງພັນ,ສອງໜ່ຶງພັນ,KABOOM!ໂດຍການນັບວິນາທີລະຫວ່າງແສງຟ າ້ເຫ້ືຼອມ
ແລະສຽງຟ າ້ຮ້ອງແລ້ວຫານຫ້າ,ທ່ານສາມາດຄາດຄະເນໄລຍະຫ່າງຂອງທ່ານຈາກການປະທະໄດ້(ເປ ນັໄມ).

ພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງທ່ີຮ້າຍແຮງ
&ເຫດຟ້າຜ່າ
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ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພຈາກພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງຮ້າຍແຮງແລະ
ເຫດຟ້າຜ່າ:
• ໃນເວລາທ່ີມີສຽງຟ້າຮ້ອງ,ໃຫ້ເຂົ້ າໃນເຮືອນ.
• ຖ້າທ່ານສຳາມາດໄດ້ຍນິສຳຽງຟ າ້ຮ້ອງ,ທ່ານຢູ ່ໃກ້ພໍທ່ີຈະຖືກຟ າ້ຜາ່—ໃຫ້ຊອກຫາບອ່ນຫຼບົ

ໄພທັນທີ.
• ເຂ ົ້າໄປຢູ ່ໃນອາຄານທ່ີແໜນ້ໜາແລະຢູ ່ໃຫ້ໄກຈາກປອ່ງຢ ຽ້ມ(ຢາ່ເຂ ົ້າໄປຫຼບົໄພຢູ ່ໃນ

ຫ້ອງເກບັຂອງ,ກ້ອງຕ້ົນໄມ້ທ່ີຕ້ັງຢູ ່ດ່ຽວຫຼືຢູ ໃ່ນລົດທ່ີເປ ດີຫລັງຄາໄດ້).
• ຖ້າບ ໍ່ມີບອ່ນຫຼບົໄພທ່ີແໜນ້ໜາ,ໃຫ້ເຂ ົ້າໄປໃນລົດະທ່ີມຫີຼງັຄາແຂງແກ່ນແລ້ວປດິປອ່ງຢ ຽ້ມ.
• ອອກຈາກເຮືອແລ້ວຢູ ່ຫ່າງຈາກນ�າ.
• ຖອດປກັເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ າ້ແລະຫຼກີລຽງການໃຊ້ໂທລະສຳບັຍກົເວ ັ້ນໃນກໍລະນີສຸຳກເສຳນີ

(ໂທລະສັຳບມືຖືແມນ່ໃຊ້ໄດ້,ແຕ່ໂທລະສຳບັທ່ີມີສຳາຍແມ່ນໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້).
ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມູນ:CDກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທ່ີຮ້າຍແຮງ

ຖ້າມີບາງຄົນຖືກຟ້າຜ່າ:
• ໃຫ້ໂທ911ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທັນທີ.ການຖືກຟ າ້ຜາ່ສຳາມາດເຮດັໃຫ້ເກີດບາດ

ແຜໄຟໄໝ້ຫຼືຄວາມອັນຕະລາຍຕ ໍ່ລະບບົປະສຳາດ,ກະດກູແຕກຫັກແລະການສູຳນເສຳຍ
ທາງການໄດ້ຍນິແລະສຳາຍຕາ.

• ທ່ານສຳ�ຜດັເຈ ົ້າເຂາົໄດ້—ເຂາົເຈ ົ້າບ ໍ່ຊັກນ�ກະແສຳໄຟຟ າ້.
• ໃຫ້ການປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນຫຼືCPRຖ້າຈ�ເປ ນັ.
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ຂໍ້ເທັດຈິງຂອງຟ້າຜ່າກັບເລ່ືອງເລົ່ າ:
ເລ່ືອງເລ ົາ່:ຟ າ້ຜາ່ບ ໍ່ເຄີຍຜາ່ສຳະຖານທ່ີເກ ົ່າສຳອງຄ້ັງ.
ຂໍ້ເທດັຈິງ:ຟ າ້ຜາ່ມີພື້ນທ່ີ“ທ່ີຊ່ືນຊອບ”ທ່ີມນັອາດຈະຜາ່ລົງໄດ້ຫາຼຍຄ້ັງໃນລະຫວ່າງທ່ີ
ເກີດພະຍຸໜ່ຶງຄ້ັງ.

ເລ່ືອງເລ ົ່າ:ຖ້າບ ໍ່ມີຝນົຕົກ,ກໍຈະບ ໍ່ມີອັນຕະລາຍຈາກຟ າ້ຜາ່.
ຂໍ້ເທດັຈິງ:ຟ າ້ຜາ່ມກັເກີດຂ້ຶນຢູ ໃ່ນເຂດນອກຂອງບອ່ນທ່ີເກີດຝນົຕົກໜກັແລະອາດ
ຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ໄກເຖິງ10ໄມຫ່າງຈາກບອ່ນທ່ີມີຝນົຕົກ.

ເລ່ືອງເລ ົ່າ:ພື້ນເກີບທ່ີເປ ນັຢາງຫຼືຕີນລົດທ່ີເປ ນັຢາງຢູ ່ໃນລົດຈະປກົປອ້ງທ່ານຈາກການ
ຖືກຟ າ້ຜາ່.
ຂໍ້ເທດັຈິງ:ພື້ນເກີບທ່ີເປ ນັຢາງຫຼືຕີນລົດທ່ີເປ ນັຢາງບ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປກົປອ້ງຈາກຟ າ້
ຜາ່.ເຖິງຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ,ໂຄງເຫຼກັຂອງຍານພາຫະນະທ່ີມຫີຼງັຄາໜາແໜນ້ສຳາມາດໃຫ້ການປກົ
ປອ້ງເພີ່ມຂ້ຶນຖ້າທ່ານບ ໍ່ສຳ�ຜດັກັບໂລຫະ.ເຖິງວ່າທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບບາດເຈ ບັຖ້າຫາກ
ຟ າ້ໄດ້ຜາ່ລົງໃສຳ່ລົດຂອງທ່ານ,ທ່ານຈະປອດໄພຢູ ່ໃນຍານພາຫະນະຫາຼຍກວ່າຢູນ່ອກ.

ເລ່ືອງເລ ົ່າ:ຄົນທ່ີຖືກຟ າ້ຜາ່ຊັກນ�ກະແສຳໄຟຟ າ້ແລະບ ໍ່ຄວນຖືກສຳ�ຜດັ.
ຂໍ້ເທດັຈິງ:ຄົນທ່ີຖືກຟ າ້ຜາ່ບ ໍ່ຊັກນ�ກະແສຳໄຟຟ າ້ແລະຄວນໄດ້ຮັບການເບິງ່ແຍງໂດຍ
ທັນທີ.

ເລ່ືອງເລ ົ່າ:“ຟ າ້ຜາ່ອາກາດຮ້ອນ”ເກີດຂ້ຶນຫຼງັຈາກມື້ລະດູຮ້ອນທ່ີຮ້ອນແຮງແລະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້
ເກີດໄພອັນຕະລາຍ.
ຂໍ້ເທດັຈິງ:ສຳິ່ງທ່ີກ່າວເຖິງ,ດ່ັງ“ຟ າ້ຜາ່ອາກາດຮ້ອນ”ແທ້ຈິງແລ້ວແມນ່ຟ າ້ຜາ່ຈາກ
ພະຍຸຝນົຟ າ້ຄະນອງທ່ີຢູ ່ຫ່າງໄກຫາຼຍເກີນກວ່າທ່ີຈະໄດ້ຍິນສຳຽງຟ າ້ຮ້ອງ.ເຖິງຢາ່ງໃດກໍ່
ຕາມ,ລົມພະຍຸອາດຈະກ�ລັງເຄ່ືອນທ່ີໄປໃນທິດທາງຂອງທ່ານ,ດ່ັງນັນ້ຈ່ົງກຽມພອ້ມ!

ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ:fema.gov/kids
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ມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດລະຫວ່າງນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນແລະ
ໄພນ�າຖ້ວມທ�ມະດາ?ນ �າຖ້ວມກະທັນຫັນເກີດຂ້ຶນ
ໃນລະຫວ່າງເຫດການຝນົຕົກໜັກແລະເກີດຂ້ຶນຢ າ່ງໄວວາທ່ີສຸດ.
ມັນກສ້ິໍນສຸດລົງຢ າ່ງໄວວາເຊ ັ່ນກັນ.ໄພນ�າຖ້ວມທ�ມະດາເກີດຂ້ຶນ
ເນື່ອງຈາກເຫດການຝ ນົຕົກເປ ນັເວລາດົນນານ່
ທະເລສາບໄຫຼລ້ົນ,ຫືຼເຂ່ືອນເພພງັ.ມັນຄ່ອຍໆເກີດຂ້ຶນ,
ຄາດເດາົໄດ້ຫຼາຍກວ່າ,ແລະໃຊ້ເວລາດົນນານກ່ອນຈະແຫ້ງຫາຍໄປ.

ໄພນ�າຖ້ວມ&ນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນ

ພະຍຸທໍນາໂດເປ ນັຕາປະທັບໃຈ,ແຕ່ວ່ານ�າຖ້ວມກະທັນຫັນຈະເອາົຊີວິດຂອງຜູຄົ້ນແຕ່ລະປ ີ
ຕະຫລອດທ່ົວໂລກຫຼາຍກວ່າໄພອັນຕະລາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສຳະພາບອາກາດທ່ີຮ້າຍແຮງ
ອ່ືນໆໃດໜຶງ່.ນ�າຖ້ວມພຽງຫົກນິ້ວທ່ີພດັໄຫຼໄວກມໍພີະລັງແຮງພຽງພໍທ່ີຈະຍູໃ້ຫ້ຜູ້ໃຫຍລ້ົ່ມ
ແລະນ�າພຽງສຳອງຟຸດຈະພດັຍານພາຫະນະຈ�ນວນຫາຼຍໄປໄດ້,ລວມທັງລົດກະບະແລະ
ລົດSUV.ເມື່ອໃດກໍຕາມທ່ີທ່ານປະສຳບົລະດັບນ�າສູຳງແລະໂດຍສຳະເພາະໃນລະຫວ່າງການ
ເຕືອນກ່ຽວກັບນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນ,ໃຫ້ຫັນກັບຄືນຢາ່ຈົມນ�າເລີຍ™.ຢາ່ປະໝາດພະລັງແຮງ
ຂອງນ�າ.
 ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ:MarkFoxNWSFortWorth

ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພເພື່ອຮັບມືກັບນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນ:
• ອອກຈາກພື້ນທ່ີນ�າມກັຈະຖ້ວມ,ດ່ັງເຊ ັ່ນບອ່ນຄ້ອຍ,ຈຸດຕ�າ,ເຫວເລິກ,ບອ່ນເຊາະ

ເຈ່ືອນ,ແລະອ່ືນ .ໆ
• ຢາ່ຂັບລົດຜາ່ນບອ່ນທ່ີມນີ�າຂັງ.
• ປະຕິບດັຕາມສຳນັຊາດຕະຍານຂອງທ່ານ;ຢາ່ຍກົຍາ້ຍຫຼືພະຍາຍາມໄປອ້ອມຮອບສຳິ່ງ

ກີດຂວາງຢູ ່ໃນຖະໜນົທ່ີຖືກນ�າຖ້ວມຢູ.່
• ຢາ່ຂັບລົດຜາ່ນຖະໜນົທ່ີຖືກນ�າຖ້ວມໃນກໍລະນີທ່ີພື້ນຖະໜນົບ ໍ່ມີຄວາມຄົງທ່ີ.
• ຖ້າຈັກລົດຂອງທ່ານຢຸດຫຼືຕາຍ,,ໃຫ້ອອກຈາກລົດທັນທີແລະໄປຊອກຫາພື້ນ

ທ່ີທ່ີສູຳງກວ່າ.ໃຫ້ລະວັງໃນຍາມກາງຄືນເຊ່ິງເປ ນັເວລາທ່ີມນັມອງເຫ ນັຍາກແລະ
ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງໄພນ�າຖ້ວມ.

• ຢາ່ຕ້ັງຄ້າຍຫຼືຈອດລົດຂອງທ່ານຕາມແຄມຫ້ວຍນ�າແລະບອ່ນເຊາະເຈ່ືອນ,ໂດຍສຳະ
ເພາະໃນລະຫວ່າງທ່ີມີສຳະພາບການທ່ີຄກຸຄາມ.

• ໃຫ້ເອາົໃຈໃສຳສ່ຳນັຍານການແຈ້ງເຕືອນ.
ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ:SevereWeatherCD
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ໝາກເຫັບຕົກ

ໂອ້ຍ!ກ້ອນໝາກເຫ ບັຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີສຸດທ່ີ
ເຄີຍບັນທຶກໄວ້ມີນ�າໜັກຫຼາຍກວ່າ1.6ປອນ
ແລະກວ້າງ5.67ນິ້ວ.

ທ້ອງຟ າ້ກ�ລັງຕົກລົງ!ທ້ອງຟ າ້ກ�ລັງຕົກລົງ!ໂອ້ແຕ່—ນັນ້ເປ ນັພຽງໝາກເຫບັ.
ກ້ອນທ່ີແຂງເປ ນັນ�າກ້ອນເຫ່ົຼານ້ີ,ຖືກປະກອບຂ້ຶນໃນເວລາທ່ີເມດັຝນົຕົກຜາ່ນເຂດອາກາດ
ໜາວຕາມເສຳ ັ້ນທາງຂອງມນັໄປສູຳ່ໜາ້ໂລກ.ອາກາດທ່ີໜາວເຮດັໃຫ້ເມດັຝນົກ້າມກາຍເປ ນັ
ກ້ອນນ�າແຂງຂະໜາດນ້ອຍ.ໝາກເຫບັເຮດັໃຫ້ເກີດຄວາມເສຳຍຫາຍຕ ໍ່ຊັບສຳນິ,ລົດລາງ(ຈ່ື
“ການຂາຍໝາກເຫບັ”ທັງໝົດເຫຼົາ່ນ້ີຢູທ່ີ່ຮ້ານຂາຍລົດໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານບ?ໍ)ແລະພດື
ຜນົ;ມີຄວາມເສຳຍຫາຍຫາຼຍກວ່າ$1ພນັລ້ານໃນແຕ່ລະປ .ີໃນຄວາມເປ ນັຈິງ,ເຫດການ
ພະຍຸໝາກເຫບັທ່ີສຳາ້ງຄວາມເສຳຍຫາຍຫຼາຍທ່ີສຸຳດໃນປະຫວັດສຳາດຂອງສຳະຫະລັດອາເມຣິ
ກາໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢູ ່ຊານແອນໂຕນິໂອໃນເດືອນເມສຳາປ ີ2016.ແຕ່ອີງຕາມຂໍ້ເທດັຈິງທ່ີວ່າ
ກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ສຳາມາດຕົກລົງດ້ວຍຄວາມໄວທ່ີໄວກວ່າ100ໄມຕ ໍ່ຊ່ົວໂມງ,ມນັຈ່ຶງ
ສຳ�ຄັນທ່ີທ່ານຈະປດິແກ້ວເຫຼົາ້ຂອງທ່ານແລະຮຽນຮູ້ສຳິ່ງທ່ີຈະຕ້ອງເຮດັໃນເວລາທ່ີສຳະ
ພາບການພະຍຸໝາກເຫບັເກີດຂ້ຶນ.

ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພເພື່ອຮັບມືກັບພະຍຸໝາກເຫັບ:
• ໃນລະຫວ່າງທ່ີເກີດລົມພະຍຸ,ໃຫ້ຊອກຫາບອ່ນຫຼບົໄພ.ໝາກເຫບັຂະໜາດ

ໃດກຕໍາມກໍສຳາມາດເປ ນັອັນຕະລາຍໄດ້ເມື່ອຖືກຂວ່າງດ້ວຍລົມແຮງ.
• ໜາ້ດິນອາດຈະໝ່ືນ,ດ່ັງນັນ້ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມລະມດັລະວັງຖ້າທ່ານຢູ ່ຂ້າງນອກ.
• ເມື່ອຂັບຂ່ີລົດເຂ ົ້າໄປໃນເຂດທ່ີມີພະຍຸໝາກເຫບັ,ໃຫ້ຊອກຫາສຳະຖານທ່ີທ່ີປອດໄພ

ເພື່ອຖອຍແລະລ້ຽວລົດຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໝາກເຫ ນັຕົກໃສຳ່ແວ່ນໜາ້ລົດ.ແວ່ນນີ
ລະໄພຈະຊ່ວຍປກົປອ້ງທ່ານ.ໝາກເຫບັສຳາມາດທບຸແວ່ນປອ່ງຢ ຽ້ມອ່ືນໆໄດ້.

 ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ:ລົມພະຍຸຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດຂອງທ�ມະຊາດ,ປ ຶ້ມຄູ່ມືສ�ລັບການກຽມພອ້ມ,USDC,NOAA,NWS
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ຈ່ືພະຍຸທໍນາໂດທ່ີຮ້າຍກາດທ່ີປະທະເມືອງGarlandແລະເມືອງRowlettໃນເດືອນ
ທັນວາປີ2015ບໍ?ພະຍຸທໍນາໂດເມືອງGarland-Rowlettຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ#1
ໃນຈ�ນວນຂອງພະຍຸທໍນາໂດທ່ີມີຄວາມໄວສູຳງສຸຳດແລະຮ້າຍແຮງທ່ີສຸຳດໃນເຂດDallas
ສຳ�ລັບເດືອນທັນວາ(ມີຄວາມໄວEF4ພ້ອມກັບຄົນເສຳຍຊີວິດ10ຄົນ).ເຂດພູມີ
ພາກສຳ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້“ຄວາມສຳ່ຽງທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນ”ສຳ�ລັບສຳະພາບອາກາດທ່ີຮ້າຍ
ແຮງພ້ອມກັບໄພອັນຕະລາຍທ່ີໃຫຍ່ຫຼວງທ່ີເປັນໝາກເຫັບຂະໜາດໃຫຍ່,ລົມທ່ີສຳ້າງ
ຄວາມເສຳຍຫາຍແລະພະຍຸທໍນາໂດ.

ລົດຖືກຟາດດ້ວຍໝາກເຫັບທ່ີມີຂະໜາດເທົ່ າກັບໝາກກ້ຽງໃຫຍ່,ພືດຜົນຂາດອອກ
ຈາກຕ້ົນໄມ້ແລະພຸ່ມໄມ້ໂດຍຊ້ິນເຊີງ,ແລະມີຝົນເທລົງມາໃນອັດຕາສຳ່ວນທ່ີຫຼາຍເທົ່ າ
ກັບສຳາມນິ້ວພາຍໃນສຳາມສຳິບນາທີ,ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ເກີດນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນທ່ີໃຫຍ່ຫຼວງ.
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ພະຍຸທໍນາໂດ

ອັດຕາສຳະເລ່ຍການເກີດພະຍຸທໍນາໂດໃນລັດເທັກຊັສຳແມ່ນ125ຄ້ັງໃນທຸກໆປີ-
ຫຼາຍກວ່າລັດອ່ືນໆ. ລັດOklahomaແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບທີສຳອງດ້ວຍອັດຕາສຳະເລ່ຍ54
ຄ້ັງຕໍ່ປີ.ພະຍຸສຳາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ທຸກເວລາຂອງປີແຕ່ວ່າລະດູໃບໄມ້ປົ່ ງແລະລະດູຮ້ອນ
ໄດ້ຖືກກ�ນົດເປັນລະດູຂອງພະຍຸທໍນາໂດ.ເຖິງແມ່ນວ່າພະຍຸທໍນາໂດສຳາມາດເກີດຂ້ຶນ
ໄດ້ໃນທຸກເວລາຂອງມື້,ມັນມັກຈະເກີດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງ3ຫາ9ໂມງແລງ.ດ່ັງນັ້ນເວ
ລາລາຍການທອກໂຊໃນຕອນບ່າຍຫຼືຊິດຄອມຕະຫຼົກໃນຕອນແລງຂອງທ່ານຖືກລົບ
ກວນເພື່ອການເຝົ້ າສຳັງເກດການແລະການເຕືອນໄພກ່ຽວກັບພະຍຸທໍນາໂດ-ໃຫ້ເອົາໃຈ
ໃສຳ່ແລະຢ່າອອກໄປຂ້າງນອກ!

ເມື່ອການເຝົ້ າສຳັງເກດການຫຼືການເຕືອນໄພກ່ຽວ
ກັບພະຍຸທໍນາໂດໄດ້ຖືກປະກາດອອກໄປ,ໃຫ້ຄອຍ
ລະວັງ:
• ຟ້າມືດ,ມັກຈະເປັນທ້ອງຟ້າທ່ີອອກສຳີຂຽວ
• ຂ້ີເຝື້ ອປົກຄຸມ(ຂ້ີເຝື້ ອໜາແລະຕ�າລົງທ່ີບໍ່ມີຝົນແລະອາດຈະເລ່ີມຕ້ົນໝູນ)
• ໝາກເຫັບຂະໜາດໃຫຍ່
• ມີສຳຽງດັງ;ຄ້າຍຄືກັນກັບສຳຽງລົດໄຟຂົນສຳົ່ງສຳິນຄ້າ

ຄ�ເຕືອນ:

• ພະຍຸທໍນາໂດບາງຢ່າງປາກົດເປັນຊ່ອງທາງທ່ີສຳາມາດແນມເຫັນໄດ້ເຊ່ິງຂະຫຍາຍ
ລົງໄປໃນພື້ນເປັນບາງສຳ່ວນເທົ່ ານັ້ນ.ຊອກຫາຮ່ອງຮອຍຂອງເສຳດສຳິ່ງຂອງທ່ີຖືກ
ທ�ລາຍຢູ່ກ້ອງຊ່ອງທາງທ່ີສຳາມາດແນມເຫັນໄດ້.

• ພະຍຸທໍນາໂດສຳາມາດຖືກປົກຄຸມໄປດ້ວຍຝົນຫຼືໝູ່ຂ້ີເຝື້ ອທ່ີເກາະຢູ່ຕ�າ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:Nature’sMostViolentStorms,APreparednessGuide,USDC,NOAA,NWS

WWW.KNOWHAT2DO.COM
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ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພເພື່ອຮັບມືກັບພະຍຸທໍນາໂດ:

• ກ�ນດົພື້ນທ່ີສຳ�ລັບຫຼບົໄພຢູ ໃ່ນບາ້ນແລະບອ່ນເຮດັວຽກຂອງທ່ານ,ເຊ ັ່ນວ່າຫ້ອງ
ໃຕ້ດິນ,ແລະໃຫ້ໄປທ່ີນັນ້ໃນລະຫວ່າງທ່ີເກີດສຳະພາບອາກາດທ່ີຮ້າຍແຮງ.

• ຖ້າບ ໍ່ມີບອ່ນຫຼບົໄພໃຕ້ດິນ,ໃຫ້ຍາ້ຍໄປໃນຫ້ອງທ່ີຢູ ່ດ້ານໃນຫຼືຫ້ອງໂຖງໃນຊ້ັນລຸ່ມສຸຳດ
ແລະເຂ ົ້າຢູ ່ກ້ອງຊ້ິນສຳວ່ນຂອງເຄ່ືອງເຟ ີນີເຈີທ່ີມີແໜນ້ໜາ.

• ຢູ ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກປອ່ງຢ ຽ້ມ.
• ຢາ່ພະຍາຍາມທ່ີຈະແລ່ນໜີພະຍຸທໍນາໂດໃນລົດຂອງທ່ານ—ໃຫ້ອອກຈາກລົດທັນທີ

ແລະຊອກຫາບອ່ນຫຼບົໄພໃນອາຄານທ່ີແໜນ້ໜາ.
• ຖ້າບ ໍ່ມີບອ່ນຫຼບົໄພ,ອອກຈາກລົດແລະຊອກຫາພື້ນທ່ີທ່ີຢູ ່ບອ່ນຕ�າທ່ີສຸຳດ(ຮ່ອງ

ນ�າ,ຮ່ອມພູ,ແລະອ່ືນ .ໆ)ນອນເໝບລົງກັບພື້ນພຽງແລະໃຊ້ມືຂອງທ່ານຄມຸຫົວ
ຂອງທ່ານໄວ້.

• ບາງຄ້ັງ,ພະຍຸທໍນາໂດປາກົດຕົວຂ້ຶນຢາ່ງວ່ອງໄວເຊ່ິງເປ ນັໄປບ ໍ່ໄດ້ທ່ີຈະແຈ້ງເຕືອນລ່ວງ
ໜາ້.

• ຍງັຄົງລະວັງກ່ຽວກັບສຳນັຍານຂອງພະຍຸທໍນາໂດທ່ີໃກ້ເຂ ົ້າມາແລະສຳງັເກດເບິງ່ເສຳດສຳິ່ງ
ຂອງທ່ີປວິຢູ.່

• ຄວນອອກໄປຈາກບ້ານລົດທ່ີຍ້າຍໄດ້ສຳະເໝີ.
• ຢາ່ລໍຖ້າຈົນກວ່າລົມພະຍຸເຂ ົ້າມາໃກ້ແທ້ ,ໆທ່ານອາດຊ້າເກີນໄປແລ້ວ.

ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ:SevereWeatherCD
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ຂໍ້ເທັດຈິງຂອງພະຍຸທໍນາໂດVS.ເລ່ືອງເລົ່ າ
ນິຍາຍ:ພ້ືນທ່ີຢູ ່ໃກ້ແມ່ນ�າ,ທະເລສຳາບ,ແລະພູເຂາົແມນ່ປອດໄພຈາກພະຍຸທໍນາໂດ.
ຂໍ້ເທດັຈິງ:ບ ໍ່ມີສຳະຖານທ່ີໃດປອດໄພຈາກພະຍຸທໍນາໂດ.ໃນທ້າຍຊ ຸມປ ີ1980,ພະຍຸທໍນາ
ໂດໄດ້ພດັຜາ່ນສຳວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດຂອງYellowstoneເຊ່ິງອອກຈາກເສຳ ັ້ນທາງການທ�
ລາຍທ່ີຂ້ຶນແລະລົງສູຳ່ພູເຂາົທ່ີມີຂະໜາດ10,000ຟຸດ.

ແຫຼງ່ຂ ໍ້ມູນ:MarkFox,NWSFortWorth

ເລ່ືອງເລ ົ່າ:ຄວາມກົດດັນຕ�າພອ້ມກັບພະຍຸທໍນາໂດເຮດັໃຫ້ອາຄານ“ລະເບດີ”ເນື່ອງຈາກພະຍຸທໍນາ
ໂດພດັຜາ່ນທາງເທິງ.
ຂໍ້ເທດັຈິງ:ລົມພະຍຸທ່ີຮ້າຍແຮງແລະເສຳດສຳິ່ງຂອງທ່ີກະທົບໃສຳ່ອາຄານຢາ່ງແຮງເຮດັໃຫ້ເກີດ
ຄວາມເສຳຍຫາຍຕ ໍ່ໂຄງສ້ຳາງຫຼາຍທ່ີສຸຳດ.

ເລ່ືອງເລ ົ່າ:ຄວນເປ ດີປອ່ງຢ ຽ້ມກ່ອນທ່ີພະຍຸທໍນາໂດຈະເຂ ົ້າມາໃກ້ເພື່ອເຮດັໃຫ້ແຮງກົດດັນສົຳມ
ດນຸກັນແລະຫຼ ຸດຜອ່ນຄວາມເສຳຍຫາຍລົງ.
ຂໍ້ເທດັຈິງ:ການເປ ດີປອ່ງຢ ຽ້ມສຳາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລົມພະຍຸທ່ີເປ ນັອັນຕະລາຍເຂ ົ້າສູ່ຳໂຄງສ້ຳາງອາ
ຄານໄດ້.ປະປອ່ງຢ ້ຽມຢູຊື່ ;ໆເຄ່ືອນຍ້າຍໄປຫາສຳະຖານທ່ີທ່ີປອດໄພທັນທີ

ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມູນ:ລົມພະຍຸຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດຂອງທ�ມະຊາດ,ປ ຶ້ມຄູ່ມືສ�ລັບການກຽມພອ້ມ,USDC,NOAA,NWS
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ສະພາບອາກາດໃນຊ່ວງລະດູໜາວ

ນ�າແຂງສີດ�ເກີດຈາກເມ ດັນ�າຝ ນົນ້ອຍໆທ່ີໜາວເຢ ນັທ່ີສຸດ
ທ່ີກ ໍ່ໃຫ້ເກີດນ�າແຂງຊ້ັນບາງໆທ່ີເກືອບເບິ່ງຊອດຢູ ່ເທິງ
ຖະໜົນຫົນທາງ(ມັນເອ້ີນວ່າ“ສີດ�”ເພາະວ່າທ່ານ
ສາມາດແນມເຫ ນັຢາງລາດທາງສີດ�ຜ່ານມັນ).ມັນ
ແນມເຫ ນັຍາກແລະໝ່ືນທ່ີສຸດ,ດ່ັງນັ້ນໃຫ້ຄອຍ
ລະມັດລະວັງໄພອັນຕະລາຍນີ້ ໃນເວລາອຸນຫະພູມ
ຫຼ ຸດລົງໃກ້ເຖິງຈຸດແຂງຕົວ!

ການກ່າວເຖິງຄວາມໜາວຈັດຄ້ັງທ�ອິດໃນລະດູໜາວ,ການຈາລະຈອນແລະການ
ຄ້າໃນລັດເທັກຊັສຳພາກເໜອືຕອນກາງກໍຢຸດສຳະງດັເຊ່ັນດຽວກັນ.ຍອ້ນຫຍງັ?ໃນຂະນະ
ທ່ີສຳະພາບອາກາດໜາວຂ້ຶນນ�ເອົາການປ່ຽນແປງທ່ີໜ້າຍິນດີມາໃຫ້,ຄົນສຳວ່ນຫາຼຍກບໍໍ່
ໄດ້ກະກຽມສຳ�ລັບມນັ.ຝົນ,ຫິມະແລະນ�າແຂງທ່ີໜາວຈັດສຳາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ມວ່ນຊ່ືນສຳ�ລັບການອອກຫ້ິຼນກາງແຈ້ງໄດ້ດີ-ແຕ່ຍັງສຳາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບດັຕິເຫດ
ຂອງລົດຍນົ,ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຕ�າຜດິປົກກະຕິ,ແລະແກັສຳຄາບອນທ່ີບໍ່ມີສຳີບໍ່ມີ
ກ່ິນທ່ີມີພິດຮ້າຍແຮງຈາກເຄ່ືອງສຳາ້ງຄວາມຮ້ອນທ່ີຜດິປົກກະຕິ.ນອກຈາກນີ້,ນ�າແຂງທ່ີ
ມຂີະໜາດສຳອງສຳາມນິ້ວກໍສຳາມາດເຮັດໃຫ້ສຳາຍໄຟຕົກລົງມາທ່ີເປັນຜນົໃຫ້ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້
ເປັນເວລາຫາຼຍມື້.ແລະເທິງຖະໜນົ,ການເດີນທາງຢ່າງວ່ອງໄວໄປຫາເຮືອນຂອງແມ່
ເຖ້ົາກສໍຳາມາດກາຍເປັນຄ້າຍພັກໃນລົດໂດຍກະທັນຫັນ.ດ້ວຍການວາງແຜນເລັກນອ້ຍ,
ທ່ານສຳາມາດປົກປ້ອງຕົວຂອງທ່ານເອງແລະມ່ວນຊ່ືນກັບບາງກິດຈະກ�ທ່ີເຍອືກເຢັນ!

ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພເພື່ອຮັບມືກັບສຳະພາບອາກາດໃນລະດູໜາວ:
• ສຳວມໃສຳ່ເສຳື້ອຜາ້ທ່ີພໍດີຫຼວມຕົວ,ມີນ�າໜັກເບົາ,ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນຫາຼຍ ໆຊ້ັນແທນການ

ສຳວມໃສຳເ່ສຳື້ອຜາ້ທ່ີໜາ ໆພຽງຊ້ັນດຽວ.ກວດສຳອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເສຳື້ອຜາ້ຊ້ັນນອກປ້ອງ
ກັນນ�າໄດ້.

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຫ່ຼງຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະລະບາຍອາກາດ
ໄດ້ດີ.ໃຫ້ກວດສຳອບມນັເປັນປົກກະຕິເພ່ືອໃຫ້ມນັໃຊ້ງານໄດ້.

• ຫຼກີລ້ຽງການຂັບຂ່ີລົດເທິງສຳະພານລອຍແລະຂົວ-ມນັມກັຈະເກີດມນີ�າແຂງໜາວຈັດ
ໄວກວ່າເທິງທ້ອງຖະໜນົ.

• ກຽມພ້ອມສຳະພາບລົດຂອງທ່ານສຳ�ລັບລະດໜູາວ.ລ້າງລະບບົລະບາຍຄວາມຮ້ອນ,
ປ່ຽນແທນນ�າຢາຜອ່ນຄວາມຮ້ອນ,ປ່ຽນແທນໃບປັດນ�າຝົນ,ແລະອ່ືນ .ໆຈັດຊຸດເຄ່ືອ
ງມືສຳ�ລັບຮັບມືກັບສຳະພາບອາກາດໃນລະດູໜາວໃນກໍລະນີທ່ີທ່ານຕິດຄ້າງຢູ່(ເບິ່ງໜ້າ
ກະກຽມທີ.6)

• ກຽມພ້ອມສຳະພາບທໍ່ນ�າຂອງທ່ານສຳ�ລັບລະດູໜາວ.ປ່ອຍໃຫ້ນ�າໃນກັອກຍອ້ຍລົງໃນເວ
ລາທ່ີອຸນຫະພູມຫຸຼດລົງຕ�າກວ່າຈຸດແຂງຕົວ.

• ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສຳດເພື່ອຮັບປະກັນການເປັນຢູ່ທ່ີດີຂອງສຳດັຂອງທ່ານ
ໂດຍການໃຫ້ນ�າແລະອາຫານທ່ີອຸດົມສຳມົບູນ,ພອ້ມທັງບອ່ນຫຼບົໄພທ່ີເໝາະສຳມົ.
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ElNiñoແລະLaNiña:
ຫຼາຍອົງປະກອບຂອງສະພາບອາກາດທ່ີແຜ່ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກສ່ົງຜົນຕ ໍ່ຮູບແບບໃນຊ່ວງລະດູໜາວທ່ີ
ພວກເຮ າົເຫ ນັທ່ົວລັດເທກັຊັສພາກເໜືອຕອນກາງ.ການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈທ່ີຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນັ
ວ່າElNiñoແລະLaNiñaອາດຈະມີບດົບາດທ່ີສ�ຄັນໃນສະພາບການທ່ີພວກເຮ າົປະສົບ.

ມັນແມ່ນຫຍງັແດ່?

ElNiñoແລະLaNiñaແມ່ນການປ ັ່ນປວ່ນຂອງການໝູນວຽນໃນມະຫາສຳະໝຸດ
ແລະໃນອາກາດໂດຍໃຊ້ເວລາຫາຼຍເດືອນ.ຄຸນລັກສຳະນະທ່ີເປ ນັທ່ີຮູ້ຈັກຫາຼຍທ່ີສຸຳດ
ແມນ່ຄວາມອຸ່ນຫຼືຄວາມເຢ ນັຂອງນ�າໃນມະຫາສຳະໝຸດປາຊີຟກິໃນເຂດຮ້ອນທາງ
ທິດຕາເວ ນັອອກແລະໃຈກາງ.ElNiñoສຳາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ຖ້ານ�າຮ້ອນກວ່າປກົ
ກະຕິແລະLaNiñaສຳາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ຖ້າສຳງັເກດເຫ ນັວ່ານ�າເຢ ນັກວ່ານ�າປກົກະ
ຕິໃນບໍລິເວນນີ.້

ມັນສ່ົງຜົນກະທົບຕ ໍ່ພວກເຮ າົແນວໃດ?
ລະດູໜາວຂອງElNiño:ລັດເທ ກັຊັສຳທາງພາກເໜອືຕອນກາງມກັປະສຳບົກັບ
ອຸນຫະພູມເຢ ນັແຕ່ບ ໍ່ໜາວເປ ນັພິເສຳດ.ພື້ນທ່ີມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະໄດ້ຮັບປະລິມານ
ນ�າຝນົຫຼາຍກວ່າປກົກະຕິ.ລະດູໜາວຂອງLaNiña:ມີລັກສຳະນະອຸນຫະພູມ
ອຸ່ນກວ່າປກົກະຕິແລະມີປະລິມານນ�າຝນົຕ�າກວ່າປກົກະຕິທ່ົວລັດເທ ກັຊັສຳພາກ
ເໜືອຕອນກາງ.ລະດູໜາວທ່ີມີສຳະພາບການທ່ີປານກາງ,ທັງElNiñoແລະ
LaNiña,ບ ໍ່ມີແນວໂນ້ມທ່ີຢູ ່ໃກ້ປກົກະຕິຕາມຄ່າສຳະເລ່ຍ.ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ,
ເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊ່ວງລະດູໜາວທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸຳດຂອງພວກເຮ າົມີແນວໂນມ້
ທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງທ່ີໃກ້ເຂ ົ້າລະດູໜາວທ່ີປານກາງ.
      ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມູນ:srh.noaa.gov

ຮັບຮູ້ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄພແຫ້ງແລ້ງທ່ີຫ້ຼາສຸດສ�ລັບລັດເທກັຊັສພາກເໜອືຕອນກາງ
ໄດ້ທ່ີhttp://www.srh.noaa.gov/fwd/?n=drought
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ອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງ,
ໄພແຫ້ງແລ້ງ&ເຫດໄຟໄໝ້ປ່າ
ລະດູຮ້ອນໃນລັດເທກັຊັສຳ,ບ ໍ່ມີສ່ິຳງໃດຄືມັນເລີຍ!ໃຫ້ລະມັດລະວັງ—ອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງບ ໍ່
ພຽງແຕ່ຂ້າຫຍ້າເທ ົ່ານັນ້,ມັນຍັງສຳາມາດດັນອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃຫ້ເກີນຂີດຈ�
ກັດຂອງມນັໄດ້.ຜູ້ສູຳງອາຍຸ,ເດກັນ້ອຍ,ແລະຜູ້ທ່ີປວ່ຍຫືຼຜູ້ທ່ີມີນ�າໜັກເກີນແມນ່ມກັຈະ
ເປ ນັອັນຕະລາຍໃນເວລາບາຫອຼດສູຳງຂ້ຶນ.ໄພແຫ້ງແລ້ງແລະໄຟໄໝ້ປາ່ຍງັສຳາມາດເປ ນັຜົນ
ມາຈາກອຸນຫະພູມທ່ີຮ້ອນກວ່າປກົກະຕິ,ປະລິມານນ�າຝນົຕ�າແລະພດຶຕິກ�ທ່ີບ ໍ່ລະວັງ.
ຮຽນຮູ້ວິທີໃຊ້ມາດຕະການປອ້ງກັນເພ່ືອປກົປອ້ງຕົນເອງແລະສ່ິຳງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ.

• ຊາວອາເມຣິກາຫາຼຍຮ້ອຍຄົນຕາຍຍອ້ນອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງ.ເດກັນອ້ຍ,ຄົນສູຳງອາ
ຍຸ,ແລະຜູ້ທ່ີປວ່ຍຫຼືຜູ້ທ່ີມີນ�າໜກັເກີນແມນ່ມກັຈະຕົກເປ ນັຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.

• ການໄດ້ຮັບບາດເຈບັແລະການເສຳຍຊີວິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກາດຮ້ອນແມນ່ສຳາມາດ
ປອ້ງກັນໄດ້.

• ໃນລະຫວ່າງປ ີ1999-2009,ມຫີາຼຍກວ່າ7,000ຄົນ,ມີອັດຕາສຳະເລ່ຍ658ຄົນໃນ
ແຕ່ລະປ ,ີທ່ີຍອມຈ�ນນົຕ ໍ່ຜນົກະທົບຂອງອາກາດຮ້ອນແລະລັງສຳີຂອງແສຳງຕາເວນັ.

   ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມູນ:srh.noaa.gov,CDC,ແລະaccuweather.com

ຄວາມເຈັບປ່ວຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກາດຮ້ອນ

ອຸນຫະພູມສູຳງ,ທ່ີພວກເຮ າົປະສົຳບໃນລະດູຮ້ອນໃນລັດເທກັຊັສຳພາກເໜອືຕອນກາງ,
ພອ້ມກັບຄວາມຊ ຸມ່ສູຳງ,ກສໍຳາມາດເຮດັໃຫ້ເກີດຄວາມເຈບັປວ່ຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກາດ
ຮ້ອນເຊ່ິງມີຢູ ່ໃນຄວາມຮຸນແຮງຈາກການປວດຮ້ອນເບ າົໆ,ການເມ່ືອຍເພຍຈາກອາ
ກາດຮ້ອນ,ເຖິງອາການໄຂ້ທ່ີເກີດຈາກອາກາດຮ້ອນທ່ີອາດເປ ນັອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຊີວິດໄດ້.

ເລ່ືອງທ່ີໜ້າສົນໃຈ:ຮັບຮູ້ຂໍ້ເທັດຈິງ
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ການປວດຮ້ອນ:
ອາການເຈບັປວດກ້າມເນື້ອທ່ີກະຕກຸ,ຢາ່ງອັດຕະໂນມັດ.ມນັອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງ
ການອອກກ�ລັງກາຍໜກັແລະມກັຈະເກີດຈາກການຂາດນ�າໃນຮ່າງກາຍ.

ສັນຍານແລະອາການ:
• ອາການເຈັບປວດທ່ີຮູ້ສຳຶກຄ້າຍຄືການປວດຂາໃນຍາມກາງຄືນ,ແຕ່ຮຸນແຮງ

ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.ມັນມັກເກີດຂ້ຶນໃນບີແຄ່ງ,ແຂນ,ທ້ອງນ້ອຍແລະຫຼັງ.
ຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າເກີດການປວດຮ້ອນໃຫ້:
• ເຮດັໃຫ້ຕົວເຢ ນັລົງແລະພກັຜອ່ນ.
• ດ່ືມເຄ່ືອງດ່ືມເກືອແຮ່-ທ່ີມສີຳວ່ນປະສຳມົຂອງເຄ່ືອງດ່ືມກິລາຫຼືນ�າໝາກໄມ້ໃສຳ .ໆ
• ຄ່ອຍໆຢຽດແລະນວດກ້າມເນື້ອທ່ີຖືກກະທົບ.
• ໂທຫາທ່ານໝໍຂອງທ່ານຖ້າວ່າອາການປວດບ ໍ່ຫາຍດີໃນໜຶງ່ຊ່ົວໂມງ.

ການເມື່ອຍເພຍເນື່ອງຈາກອາກາດຮ້ອນ:
ອາການເມື່ອຍເພຍທ່ີເກີດຂ້ຶນທັນທີແລະໃນບາງຄ້ັງທ່ີເກີດຈາກການອອກກ�ລັງກາຍໜກັ,ເຫ່ືອ
ອອກຫາຼຍແລະການຂາດນ�າໃນຮ່າງກາຍ.

ສັນຍານແລະອາການ:
• ຄວາມດັນເລືອດຕ�າ
• ຜວິໜງັທ່ີຊ ຸມ່ເຢ ນັ
• ມີໄຂ້ຕ�າ
• ຮູ້ສຳກຶຈະເປ ນັລົມ
• ປວດຮາກ
• ເຫ່ືອອອກຫາຼຍ
• ການເຕ ັ້ນຂອງຫົວໃຈໄວ,ແລະອ່ອນແອ
ຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າເກີດການເມື່ອຍເພຍເນື່ອງຈາກອາກາດຮ້ອນໃຫ້:
• ຍາ້ຍຄົນໄປຫາບອ່ນທ່ີມີຮ່ົມ.
• ວາງພວກເຂາົເຈ ົ້ານອນລົງແລ້ວຍກົຂາແລະຕີນຂອງເຂາົເຈ ົ້າຂ້ຶນໜອ້ຍໜຶງ່.
• ຖອດຫຼືເອາົເສຳື້ອຜາ້ຂອງເຂາົເຈ ົ້າອອກ.
• ເອາົນ�າເຢ ນັ(ບ ໍ່ໃສຳ່ນ�າກ້ອນ)ຫຼືເຄ່ືອງດ່ືມກິລາທ່ີມີສຳວ່ນປະສຳມົຂອງທາດເກືອແຮ່ໃຫ້

ພວກເຂາົເຈ ົ້າດ່ືມ.
• ວີຄົນນັນ້ແລະສຳດີພົນ່ຫຼືເຊດັເຂາົເຈ ົ້າດ້ວຍນ�າເຢ ນັ.
• ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າ:ການເມື່ອຍເພຍເນ່ືອງຈາກອາກາດຮ້ອນກໍສຳາມາດກາຍເປ ນັອາການໄຂ້ທ່ີເກີດຈາກ

ອາກາດຮ້ອນໄດ້ຢາ່ງວ່ອງໄວ.ຖ້າມີໄຂ້ສູຳງກວ່າ102˚ອົງສຳາF,ຮູ້ສຳກຶເປ ນັລົມ,ມີອາການສຳບັສຳນົ
ຫຼືອາການຊັກເກີດຂ້ຶນ,ໃຫ້ໂທຫາ9-1-1.



ອາການໄຂ້ທ່ີເກີດຈາກອາກາດຮ້ອນ:
ບນັຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກາດຮ້ອນທ່ີອາດເປ ນັອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດມກັຈະເປ ນັຜນົທ່ີມາຈາກ
ການເຮດັວຽກໜກັແລະການຂາດນ�າໃນຮ່າງກາຍ.ລະບບົປກົກະຕິຂອງຮ່າງກາຍສຳ�ລັບການຈັດ
ການກັບຄວາມຕຶງຄຽດຈາກອາກາດຮ້ອນ,ດ່ັງເຊ ັ່ນເຫ່ືອອອກແລະການຄວບຄມຸອຸນຫະພູມ,ຢຸດ
ເຮດັວຽກ.ຜູ້ໃຫຍ,່ເດກັນອ້ຍ,ແລະຜູ້ທ່ີມອີາການພື້ນຖານທາງສຸຳຂະພາບແມນ່ມີຄວາມສຳຽ່ງສູຳງ
ຕ ໍ່ການໄຂ້ທ່ີເກີດຈາກອາກາດຮ້ອນ.

ສັນຍານແລະອາການ:
• ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ,ໂດຍທ່ົວໄປທ່ີສູຳງກວ່າ104˚ອົງສຳາF,ທ່ີມີ

ການປຽ່ນແປງໃນສຳະພາບທາງຈິດໃຈເຊ ັ່ນຄວາມຄິດສຳບັສຳນົແລະແມນ່ແຕ່ອາການ
ສຳະຫຼບົໝົດຄວາມຮູ້ສຳກຶຕົວ.

• ຜວິໜງັອາດຈະຮ້ອນແລະແຫ້ງ,ເຖິງແມນ່ວ່າອາການໄຂ້ທ່ີເກີດຈາກອາກາດຮ້ອນເປ ນັສຳາ
ເຫດມາຈາກການໃຊ້ກ�ລັງແຮງ,ຜວິໜງັຍງັມີຄວາມຊ ຸມ່ຊ່ືນເປ ນັປກົກະຕິ.

• ການເຕ ັ້ນຂອງຫົວໃຈໄວ.
• ການຫາຍໃຈໄວແລະຕ້ືນ.
• ຄວາມດັນເລືອດສູຳງຫຼືຕ�າ.
• ເຫ່ືອຢຸດອອກ.
• ອາລົມຫງ ຸດຫງດິ,ອາການວິນວຽນຫຼືອາການບ ໍ່ຮູ້ສຳກຶຕົວ.
• ການເປ ນັລົມ,ເຊ່ິງອາດຈະເປ ນັອາການທ�ອິດໃນຜູ້ສູຳງອາຍຸ.
ຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າເກີດອາການໄຂ້ທ່ີເກີດຈາກອາກາດຮ້ອນ:
• ຍາ້ຍຄົນໆນັນ້ເຂ ົ້າໄປໃນຮ່ົມຫຼືພື້ນທ່ີທ່ີມີອາກາດເຢ ນັຖ່າຍເທ.
• ໃຫ້ໂທຫາ9-1-1.
• ໃຊ້ຜາ້ປຽກຄມຸຕົວຄົນຫຼືສຳດີພົນ່ພວກເຂາົເຈ ົ້າດ້ວຍນ�າເຢ ນັ.
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ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພເພື່ອຮັບມືກັບອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງໃນ
ບ້ານ:

• ຢູ ່ເວ ັ້ນຈາກແສຳງແດດໃຫ້ຫາຼຍເທ ົ່າທ່ີຈະເປ ນັໄປໄດ້.ໃຊ້ຄີມກັນແດດ(SPF15ຫຼືສູຳງກວ່າ).
• ຮັກສຳາຄວາມຊ ຸມ່ຊ່ືນ.ດ່ືມນ�າທ່ີບ ໍ່ມີສຳານແອລກໍຮໍແລະປາສຳະຈາກສຳານຄາເຟອີນໃຫ້ພຽງພໍ.
• ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງປ ບັອາກາດປອ່ງຢ ຽ້ມທ່ີພໍດີ;ປອ້ງກັນແລະກວດສຳອບທໍ່ປ ບັອາກາດສຳ�

ລັບການປອ້ງກັນຄວາມຮ້ອນທ່ີເໝາະສຳມົ.
• ປດິປະຕູແລະປອ່ງຢ ຽ້ມໄວ້ໃຫ້ແໜນ້ເພື່ອຮັກສຳາອາກາດຢູຂ້່າງໃນໄວ້ໃຫ້ເຢ ນັ.

ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພເພ່ືອຮັບມືກັບອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງນອກບ້ານ:

• ຊ່ວຍປອ້ງກັນໄພແຫ້ງແລ້ງໂດຍການຫົດນ�າເດ່ີນຫຍາ້ຂອງທ່ານພຽງແຕ່ໃນເວລາ
ທ່ີຈ�ເປ ນັແລະໂດຍການຍດຶໝ້ັນຂໍ້ຈ�ກັດກ່ຽວກັບນ�າໃນທ້ອງຖ່ິນ.

• ຊ່ວຍປອ້ງກັນການເກີດໄຟໄໝ້ປາ່ໂດຍການເຄາົລົບຕ ໍ່ມື້ທ່ີ“ບ ໍ່ໃຫ້ເຜາົໄໝ້”.
• ຫຼກີລ້ຽງການເກີດໄຟໄໝ້ແຄມທາງໂດຍການກ�ຈັດກອກຢາສູຳບຢາ່ງມີຄວາມຮັບຜດິຊອບ.
• ກ�ຈັດຖ່ານໄມ້ຮ້ອນໃນຖັງທ່ີບ ໍ່ຕິດໄຟງາ່ຍຫຼືສຳດີນ�າລົງໃສຳ່ກ່ອນທ່ີຈະເອາົຖ້ິມ.
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ນັກສັງເກດການກ່ຽວກັບລົມພະຍຸ

StormReady®ແມ່ນໂຄງການທ່ີກຽມພ້ອມປ້ອງ
ກັນຊຸມຊົນທ່ີມີທັກສຳະທ່ີຈ�ເປັນໃນການຮັກສຳາຊີ
ວິດແລະຊັບສຳິນ—ກ່ອນແລະໃນລະຫວ່າງການ
ເກີດເຫດການ.ສຳ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,ເຂົ້ າໄປທ່ີ
www.stormready.noaa.gov

ອາທິດປູກຈິດສ�ນກຶກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງໃນລັດເທ ກັຊັສແມ່ນ
ໄດ້ຖືກຈັດຂ້ຶນທຸກໆປ ໃີນຊ່ວງລະດູໃບໄມ້ປ ົ່ງ.

ສ�ລັບຂ ໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,ເຂ ົ້າໄປທ່ີwww.nws.noaa.gov

ເຄືອຂ່າຍອາສຳາສຳະໝັກທ່ີໃຫ້ບໍລິການສຸຳກເສຳີນແກ່ພົນລະເຮືອນຂອງນັກກະຈາຍສຳຽງ
ທາງວິທະຍຸ(RACES)ສຳະໝັກຫຼິ້ນ(ຊອກຫາການເຊ່ືອມໂຍງກັບRACESໃນ
ສຳ່ວນຂອງການມີສຳ່ວນຮ່ວມ)ແລະນັກສຳັງເກດການSKYWARNເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຳະພາບອາກາດທ່ີສຳ�ຄັນ.ຜູ້ອາສຳາສຳະໝັກເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍກ�
ນົດແລະອະທິບາຍກ່ຽວກັບລົມພະຍຸໃນທ້ອງຖ່ິນທ່ີຮ້າຍແຮງ,ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້NWS
ສຳາມາດປະກາດແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບພະຍຸທໍນາໂດ,ພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງຮ້າຍແຮງ
ແລະນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນໄດ້ຢ່າງຕົງເວລາແລະຖືກຕ້ອງທ່ີສຸຳດ.ນັກສຳັງເກດການຂອງ
SKYWARNເປັນສຳາຍທ�ອິດຂອງການປ້ອງກັນປະເທດທ່ີຕໍ່ສູຳ້ກັບສຳະພາບອາກາດທ່ີ
ຮ້າຍແຮງແລະຊ່ວຍຮັກສຳາຊີວິດຄົນຫຼາຍພັນຄົນເປັນປະຈ�ທຸກປີ.

ຂ້ອຍຈະສຳາມາດເປັນນັກສຳັງເກດການຂອງSKYWARN
ໄດ້ແນວໃດ?
1. ຮັບໃບອະນຸຍາດການກະຈາຍສຳຽງທາງວິທະຍຸສຳະໝັກຫຼິ້ນຂອງທ່ານ.
2. ເຂົ້ າຮ່ວມໃນໂຄງການເຝິກອົບຮົມສຳ�ລັບນັກສຳັງເກດການNWSSKYWARN

ໜຶ່ງໂຄງການ.ສຳິ່ງນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສຳັງເກດການທ່ີທ່ານຕ້ອງການ.
3. ເຂົ້ າຮ່ວມໃນເຄືອຂ່າຍຂອງນັກສຳັງເກດການໃນພື້ນທ່ີຂອງທ່ານ.
ສຳ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບSKYWARNໃນລັດເທັກຊັສຳທາງພາກເໜືອໃຫ້ເຂົ້ າ
ໄປທ່ີ:
http://www.nws.noaa.gov/skywarn/
Source:ປ້ຶມຄູ່ມືສຳ�ລັບການລົງສຳະໜາມຂອງນັກສຳງັເກດການຂ້ັນພື້ນຖານ,NOAACD





ໃນຊ່ວງກ່ອນໜ້າຂອງລົມພະຍຸທ່ີໃກ້ເຂົ້ າມາ,ການບໍລິການເຕືອນໄພສຳະພາບອາກາດ
ແຫ່ງຊາດຈະອອກປະກາດການເຝົ້ າສຳັງເກດແລະການແຈ້ງເຕືອນ,ເຊ່ິງໃຫ້ຂໍ້ມູນທ່ີຈ�
ເປັນຫຼາຍຕໍ່ປະຊາຊົນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້ າສຳາມາດຕັດສຳິນໃຈກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ການທ່ີເໝາະສຳົມ.ການເຝົ້ າສຳັງເກດການແລະການແຈ້ງເຕືອນແມ່ນອອກອາກາດຜ່ານ
ທາງວິທະຍຸແລະທາງໂທລະທັດ.(ໃຫ້ເບິ່ງໃນໜ້າປະຕິບັດ.5ສຳ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ).

ມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດ?

ການເຝົ້ າສັງເກດການ-ສຳະພາບການທ່ີເອ້ືອອ�ນວຍສຳ�ລັບສຳະພາບການອາກາດທ່ີຮ້າຍ
ແຮງທ່ີຢູ່ໃນຫຼືໃກ້ພື້ນທ່ີເຝົ້ າສຳັງເກດ.ເມື່ອການແຈ້ງການເຝົ້ າສຳັງເກດຖືກປະກາດ,ໃຫ້ຕິດ
ຕາມການແຈ້ງເຕືອນແລະກຽມພ້ອມທ່ີຈະປະຕິບັດການ.

ການແຈ້ງເຕືອນ-ເຫດການອາກາດຮ້າຍແຮງທ່ີເກີດຂ້ຶນກະທັນຫັນຫຼືກ�ລັງເກີດຂ້ຶນ
ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີທ່ີແຈ້ງເຕືອນ.ປະຕິບັດການໂດຍອີງຕາມເຫດສຸຳກເສຳນີທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນເວລານັນ້.

ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ
“ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນການສຳັ່ນສຳະເທືອນຂອງພື້ນດິນເຊ່ິງເກີດຈາກການເຄ່ືອນ
ໄຫວກະທັນຫັນຂອງກ້ອນຫີນໃນເປືອກໂລກ”.ການເຄ່ືອນໄຫວດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນຕາມ
ຮອຍແຕກແຍກ,ເຊ່ິງແມ່ນເຂດບາງໆຂອງກ້ອນຫີນທ່ີຖືກສຳຽດສຳີແຍກເປືອກໂລກອອກ
ເປັນສຳ່ວນ.ເມື່ອມີສຳ່ວນໜຶ່ງຫຼຸດອອກຫຼືເຄ່ືອນຍ້າຍໂດຍກະທັນຫັນທ່ີໄປກະທົບໃສຳ່ກັບ
ຮອຍແຕກແຍກອ່ືນໆ,ກ�ລັງແຮງທ່ີປ່ອຍອອກມາກໍ່ໃຫ້ເກີດຄ້ືນໄດ້ທ່ີເອ້ີນວ່າຄ້ືນແຜ່ນ
ດິນໄຫວທ່ີແຜ່ກະຈາຍອອກມາຜ່ານເປືອກໂລກໄປສູຳ່ໜ້າໂລກ,ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ພື້ນດິນສຳັ່ນ
ສຳະເທືອນ.
http://www.fema.gov/why-earthquakes-occur

ການເຄ່ືອນຍ້າຍທ່ີແທ້ຈິງຂອງພື້ນດິນໃນເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນ
ຜົນໂດຍກົງຂອງການເສຳຍຊີວິດຫຼືການບາດເຈັບ.ສຳາເຫດສຳ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜົນທ່ີມາຈາກ
ການຕົກລ່ົນຂອງສຳິ່ງຂອງແລະເສຳດສຳິ່ງຂອງເຊ່ິງເປັນຜົນຂອງການສຳັ່ນສຳະເທືອນຂອງ
ເຫດການແຜ່ານດິນໄຫວ.

ຄິດ.18

ການເຝົ້ າລະວັງVs.ການແຈ້ງເຕືອນ

ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຳະພາບອາກາດໃນລັດເທັກຊັສຳພາກເໜືອຕອນກາງທາງອອນລາຍທ່ີ
weather.gov/fortworthທ່ານຈະເຫັນການຄາດຄະເນຫຼ້າສຸຳດ,ການເຝົ້ າສຳັງເກດແລະ
ການແຈ້ງເຕືອນ,ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ,ລະດັບນ�າທະເລສຳາບ,ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຳະພາບ
ອາກາດໃນຊ່ວງລະດູໜາວແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
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ໄລຍະເວລາແລະຈ�ນວນຂອງການສຳັ່ນສຳະເທືອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການແຜ່ນດິນ
ໄຫວລວມທັງອາຍຸແລະປະເພດສຳິ່ງກໍ່ສຳ້າງຂອງໂຄງສຳ້າງສຳາມາດຊ່ວຍກ�ນົດຈ�ນວນ
ຄວາມເສຳຍຫາຍທ່ີອາດຈະເປັນຜົນໄດ້ດີ.ໂຄງສຳ້າງເກົ່ າແກ່ທ່ີກໍ່ສຳ້າງດ້ວຍການອອກແບບ
ສຳ�ລັບການຕ້ານແຜ່ນດິນໄຫວພຽງເລັກນ້ອຍຫຼືບໍ່ໄດ້ອອກແບບເລີຍຈະເປັນໂຄງສຳ້າງ
ທ�ອິດທ່ີຈະຖືກທົດສຳອບໂດຍເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ.

http://www.cusec.org/earthquake-safety/earthquake-safety-tips.html

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເຫດສຸຳກເສຳີນຂອງລັດຖະບານກາງແລະອົງການກາແດງຂອງອາ
ເມຣິກາສຳະໜັບສຳະໜູນໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼົບຫຼີກ,ລ້ີ,&ຍຶດຈັບສຳ�ລັບຄວາມປອດໄພ
ສຳ່ວນບຸກຄົນໃນລະຫວ່າງເກີດການສຳັ່ນສຳະເທືອນຂອງເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ.ວິທີ
ການຫຼົບຫຼີກ,ລ້ີ,&ຍຶດຈັບໄດ້ຮັບການພິສູຳດໃນທ່ົວສຳະຫະລັດອາເມຣິກາເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນການບາດເຈັບແລະການເສຳຍຊີວິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ.

ຫົຼບຫີຼກ-ຫຼົບຫຼີກ ລົງໄປໃນພື້ນ.
ລ້ີ-ເຂົ້ າລ້ີຢູ່ກ້ອງຊ້ິນສຳ່ວນຂອງເຟີນີເຈີທ່ີແໜ້ນໜາ.ຖ້າວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້,ຊອກຫາ
ບ່ອນລ້ີຕິດກັບຝາຜະໜັງດ້ານໃນແລະໃຊ້ແຂນຂອງທ່ານປົກປ້ອງຫົວແລະຄໍຂອງ
ທ່ານ.ຫຼີກລ້ຽງຈຸດທ່ີອັນຕະລາຍເຊ່ິງຢູ່ໃກ້ກັບປ່ອງຢ້ຽມ,ວັດຖຸເກາະຫ້ອຍ,ແວ່ນ,ຫຼື
ເຟີນີເຈີສູຳງ.
ຍຶດຈັບ-ຖ້າທ່ານເຂົ້ າລ້ີຢູ່ກ້ອງຊ້ິນສຳ່ວນຂອງເຟີນີເຈີທ່ີແໜ້ນໜາ,ຍຶດຈັບ ຢູ່ໃນມັນ
ແລະກຽມພ້ອມທ່ີຈະເຄ່ືອນຍ້າຍໄປກັບມັນ.ຍຶດຈັບຢູ່ກັບທ່່ີນັ້ນຈົນກວ່າພື້ນດິນ
ຢຸດສຳັ່ນສຳະເທືອນແລະຈົນກວ່າມັນປອດໄພທ່ີຈະເຄ່ືອນຍ້າຍ.

http://www.cusec.org/earthquake-safety/earthquake-safety-tips.html

ວັດຖຸທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ
ໃນກາຕູນ,ສຳິ່ງຂອງອັນຕະລາຍຈະມີຮູບກະໂຫຼກຫົວແລະກະດູກໄຂວ່ກັນຢູ່ໃນເຄ່ືອງ
ໝາຍຂອງມັນ.ໃນຊີວິດຈິງມັນຈະພົບເຫັນໄດ້ຍາກກວ່າ.ວັດຖຸທ່ີເປັນອັນຕະລາຍແມ່ນ
ທຸກຢ່າງທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວທ່ານ:ຢູ່ກ້ອງອ່າງລ້າງຖ້ວຍ,ໃນຫ້ອງຈອດລົດແລະໃນລະ
ຫວ່າງການຂ່ີລົດລົງທາງຫຼວງໃນລົດບັນທຸກນ�າມັນ.ສຳວນຫຼາຍມັນຈະຖືກຈັດການຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງແລະຖືກນ�ໃຊ້ສຳ�ລັບຈຸດປະສຳົງທ່ີວາງໄວ້ເທົ່ ານັ້ນ.ແຕ່ວ່າຖ້າເກີດເຫດສຸຳກເສຳີນ
ກ່ຽວກັບສຳານເຄມີ,ຊີວະວິທະຍາ,ຫຼືລັງສຳີວິທະຍາ/ນິວເຄຼຍ,ມັນສຳ�ຄັນທ່ີທ່ານຕ້ອງຮູ້
ສຳິ່ງທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດ!

ວັດຖຸທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ
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ສຳານເຄມີຈາກອຸດສຳາຫະກ�

ສຳານເຄມີດຽວກັນທ່ີຖືກນ�ໃຊ້ເພື່ອສຳ້າງສຳິ່ງທ່ີເປັນປະໂຫຍດເຊັ່ ນປຸ໋ຍ,ນ�າຢາເຮັດຄວາມ
ສຳະອາດປ່ອງຢ້ຽມແລະສຳິ່ງທ່ີໜ້າຕ່ືນເຕັ້ ນຕ່າງໆເຊັ່ ນໂທລະທັດຈໍແບນLCDສຳາມາດ,
ພາຍໃຕ້ສຳະພາບການສຳະເພາະໃດໜຶ່ງ,ກມໍີຜົນກະທົບທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຳຂະພາບຂອງ
ທ່ານໄດ້.ມັນອາດຈະຖືກນ�ໃຊ້ເປັນອາວຸດ(ໃຫ້ເບ່ິງ“ການກໍ່ການຮ້າຍ”ໃນໜ້າຄິດ.28).
ດ່ັງນັ້ນມັນຂ້ຶນຢູ່ກັບທ່ານທ່ີຈະກຽມພ້ອມກັບເຫດການຂອງການຮ່ົວໄຫຼ,ການຕົກເຮ່ຍ,
ການລະເບີດຫຼືເຫດສຸຳກເສຳີນກ່ຽວກັບສຳານເຄມີຢ່າງອ່ືນໆທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້.

ການກຽມພ້ອມກັບເຫດສຸກເສີນກ່ຽວກັບສານເຄມີ:
• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸດອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ຮັບມືກັບເຫດສຸຳກເສຳີນຂອງທ່ານແມ່ນກຽມ

ພ້ອມແລ້ວ(ເບ່ິງໃນໜ້າກະກຽມ.4)
• ກ�ນົດຫ້ອງພາຍໃນບ່ອນທ່ີທ່ານສຳາມາດເຮັດເປັນບ່ອນຫຼົບໄພແລະປົກປ້ອງ

ຕົວທ່ານເອງຈາກອາກາດທ່ີເປັນພິດ(ເບ່ິງໃນໜ້າປະຕິບັດ.8)
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ຊີວະວິທະຍາ

ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນໃນເວລາທ່ີທ່ານໄອໂດຍບໍ່ມີການປິດປາກຂອງທ່ານ?ເຊ້ືອພະ
ຍາດນ້ອຍໆ,ທ່ີແນມບໍ່ເຫັນຈ�ນວນເປັນລ້ານໆຖືກປ່ອຍໄປໃນອາກາດແລະຜູ້ຊາຍ
ທ່ີຢູ່ທາງຂ້າງທ່ານກຫໍວັງວ່າລາວໄດ້ຮັບການສຳັກຢາກັນໄຂ້ຫວັດຂອງລາວແລ້ວ.ນັ້ນ
ແມ່ນວິທີທ່ີສຳານທາງຊີວະວິທະຍາແຜ່ອອກໄປເຊັ່ ນກັນ.ມັນແມ່ນເຊ້ືອຈຸລິນຊີແລະ/
ຫຼືສຳານພິດທ່ີສຳາມາດນ�ເຂົ້ າໄປໃນສຳິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານເຊ່ິງມີເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້
ຄົນເປັນລ້ານໆເຈັບປ່ວຍໃນເວລາດຽວກັນ.ມັນຍັງສຳາມາດທ�ລາຍພືດຜົນແລະ
ສຳັດລ້ຽງ,ເຮັດໃຫ້ສຳະບຽງອາຫານເສຳຍຫາຍ.ຕົວຢ່າງຂອງສຳານທາງຊີວະວິທະຍາ
ບາງຢ່າງກລໍວມທັງພະຍາດໝາກສຸຳກ,ພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນສຳັດ,ແລະພະຍາດລະບາດ.

ການກຽມພ້ອມທ່ີຈະຮບມືກັບເຫດສຸກເສີນທາງຊີວະວິທະຍາ:
• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸດອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສຳ�ລັບເຫດສຸຳກເສຳີນຂອງທ່ານແມ່ນກຽມ

ພ້ອມແລ້ວ(ເບ່ິງໃນໜ້າກະກຽມ.4)
• ສຳຶກສຳາດ້ວຍຕົນເອງກ່ຽວກັບສຳານທາງຊີວະວິທະຍາແລະວ່າມັນອາດຈະມີຜົນກະ

ທົບຕໍ່ທ່ານແນວໃດ.
• ປະຕິບັດຕາມຄ�ແນະນ�ຂອງເຈົ້ າໜ້າທີກ່ຽວກັບການເຮັດບ່ອນຫຼົບໄພຫຼື

ການຫຼົບໜີອອກໄປ(ເບ່ິງໃນໜ້າປະຕິບັດ.8)
• ຢ່າສຳະສຳົມຫຼືກິນຢາຕ້ານເຊ້ືອໂດຍບໍ່ມີໃບສຳັ່ງຢາທາງການແພດ.ການກິນຢາທ່ີ

ບໍ່ໄດ້ຖືກກ�ນົດສຳ�ລັບທ່ານສຳາມາດເປັນອັນຕະລາຍຫຼືຫຼຸດປະສຳິດທິພາບຂອງ
ມັນລົງໃນພາຍຫຼັງຖ້າແລະເມື່ອທ່ານຕ້ອງການມັນ.
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ຄິດ.22

ວິທີການປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກອາກາດທ່ີເປັນພິດ:

• ປິດເຄ່ືອງປັບອາຍເຢັນAC/ເຄ່ືອງປັບໃຫ້ອາກາດຮ້ອນ.
• ຕັດຖົງຢາງຫຼືປຼາສຳຕິກເພື່ອປິດປ່ອງຢ້ຽມ,ປະຕູ,ປ່ອງລົມແລະປິດບ່ອນປັກ

ສຳຽບໄຟຟ້າ.
• ໃຊ້ສຳາຍເທັບມັດທ່ີທົນທານເພື່ອຮັກສຳາແຜ່ນປຼາສຳຕິກໃຫ້ຢູ່ກັບທ່ີ.
• ປິດກ້ັນພື້ນທ່ີລະບາຍອາກາດອ່ືນໆແລະຮອງພື້ນປະຕູດ້ວຍຜ້າເຊັດໂຕ,ຜ້າຫ່ົມ

ຫຼືເສຳື້ອຜ້າ.



ຄິດ.23

ນິວເຄຼຍ/ລັງສຳີວິທະຍາ
ເຫດສຸຳກເສຳີນກ່ຽວກັບນິວເຄຼຍຫຼືລັງສຳີວິທະຍາສຳ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເປັນຜົນມາຈາກອຸບັດ
ຕິເຫດ.ແຕ່ວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທ່ີປະເທດທ່ີເປັນສຳັດຕູສຳາມາດໃຊ້ອາວຸດນິວເຄຼຍຫຼື“ລະເ
ບີດສຳົກກະປົກ”ກສໍຳາມາດຖືກໃຊ້ໂດຍຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ(ໃຫ້ເບ່ິງ“ການກໍ່ການຮ້າຍ”ໃນໜ້າ
ຄິດ.28).

ການກະກຽມສ�ລັບເຫດສຸກເສີນກ່ຽວກັບນິວເຄຼຍ/ລັງສີວິທະຍາ:
• ຖ້າທ່ານອາໄສຳຢູ່ໃກ້ໂຮງງານນິວເຄຼຍ,ເຊັ່ ນComanchePeakໃກ້ກັບGlenRose

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສຳ່ຕໍ່ສຳຽງຫວໍຂອງລະບົບເຕືອນໄພກາງແຈ້ງທ່ີອາດຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງເ
ຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບບັນຫາ.

• ໃນກໍລະນີຂອງການຕົກເຮ່ຍຫຼືການໂຈມຕີທາງນິວເຄຼຍ,ຈ່ົງກ�ນົດວ່າທ່ານຈະຫຼຸດ
ການສຳ�ຜັດຂອງທ່ານຕໍ່ກັບກ�ມັນຕະພາບລັງສຳີໄດ້ແນວໃດ.

ຄິດກ່ຽວກັບ:
• ເວລາ:ກ�ມັນຕະພາບລັງສຳີຈະມີລັງສຳີທ່ີໜ້ອຍລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.ການຫຼຸດໄລ

ຍະສຳ�ຜັດລັງສຳີຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສຳ່ຽງຂອງທ່ານລົງ.
• ໄລຍະຫ່າງໄກ:ຈັດໄລຍະຫ່າງໄກລະຫວ່າງຕົວທ່ານເອງແລະແຫຼ່ງຂອງການແຜ່ລັງ

ສຳີໃຫ້ໄກເທົ່ າທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້
• ການປ້ອງກັນ:ໃຫ້ເອົາສຳິ່ງຂອງໜາໆວາງໄວ້ລະຫວ່າງງທ່ານແລະລັງສຳີເພື່ອປ້ອງກັ

ນບໍ່ໃຫ້ລັງສຳີຖືກຕົວທ່ານເທົ່ າທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້.ພະຍາຍາມຢູ່ໃນບ້ານ.



ການຂົນສຳົ່ງສຳິ່ງຂອງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ

ສຳານເຄມີທຸກປະເພດທ່ີກ�ລັງຖືກລ�ລຽງລົງສູຳ່ທາງຫຼວງແລະທາງລົດໄຟຂອງພວກ
ເຮົາ-ຢາຂ້າມົດ,ຢາກັນກ້າມ,ນ�າຢາເຮັດຄວາມສຳະອາດຝັກບົວແລະຕະຫຼອດເຖິງສຳິ່ງ
ເສຳດເຫຼືອທາງຊີວະວິທະຍາແລະນິວເຄຼຍ(ລອງຄິດເບິ່ງວ່າຄ້ັງຕໍ່ໄປທ່ານກ�ລັງຂັບຂ່ີລົດ
ໄປໃກ້ກັບເຄ່ືອງຂດຸເຈາະນ�າມັນຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼືກ�ລັງປະເຊີນໜ້າກັບລົດໄຟໄປຫາບ່ອນ
ຂ້າມທາງ).ສຳ່ວນຫຼາຍແລ້ວ,ສຳານເຄມີຈະໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມັນໄດ້ຢ່າງປອດ
ໄພແຕ່ໂຊກບໍ່ດີທ່ີມີບາງຄ້ັງບາງຄາວ,ອຸບັດຕິເຫດຈະເກີດຂ້ຶນ.ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທ່ີສຳ�
ຄັນທ່ີຈະຕ້ອງປຶກສຳາຫາລືແລະມີການວາງແຜນໃນໃຈແລະກຽມພ້ອມທ່ີຈະປະຕິບັດ
ຕາມສຳັນຊາດຕະຍານ.

ການກະກຽມສ�ລັບເຫດສຸກເສີນກ່ຽວກັບການຂົນສ່ົງ:
• ຄ�ນຶງເຖິງສຳະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ.
• ກະກຽມທ່ີຈະໃຊ້ປະສຳາດທັງຫ້າຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຕັດສຳນິໃຈວ່າຈະປະຕິບດັ

ແນວໃດ(ທ່ານແນມເຫັນຄວັນແກັສຳບໍ?ຖືກກ່ິນຊັດເຈນບໍ?ໄດ້ຍນິສຳຽງລະເບດີບ?ໍ)
• ປະຕິບັດຕາມຄ�ແນະນ�ຈາກເຈົ້ າໜ້າກ່ຽວກັບການເຮັດບ່ອນຫຼົບໄພຫຼື

ການຫຼົບໜີອອກໄປ(ເບ່ິງໃນໜ້າປະຕິບັດ.8)

ຄິດ.24



ສຳານເຄມີໃນຄົວເຮືອນໄພອັນຕະລາຍ

ບ້ານແມ່ນບ່ອນທ່ີເປັນຫົວໃຈ-ມັນຍັງເປັນບ່ອນທ່ີມີນ�າຢາເຮັດໃຫ້ຕາຍສຳີ,ແກັສຳອ�ໂມ
ເນຍແລະສຳີນ�າມັນທ່ີຖ້າຢູ່ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດທ່ີບໍ່ຄາດຄິດໄດ້.ໃນຄວາມເປັນ
ຈິງ,ອຸບັດຕິເຫດກ່ຽວກັບສຳານເຄມີສຳ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂ້ຶນໃນບ້ານ.ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີ
ຈະລົງມືເຮັດຄວາມສຳະອາດດ້ວຍການກ�ຈັດສຳິ່ງຂອງທ�ຄວາມສຳະອາດແລະສຳິ່ງຂອງທ່ີ
ອາດຈະເປັນພິດອ່ືນໆ.ກ�ຈັດສຳິ່ງທ່ີທ່ານບໍ່ຕ້ອງການແລະເກັບຮັກສຳາສຳິ່ງທ່ີທ່ານຕ້ອງ
ການໃຫ້ປອດໄພ,ເພື່ອໃຫ້ມີສຳະຖານທ່ີຄຸ້ມກັນເດັກນ້ອຍ.ຂ່າວດີກຄືໍ,ດ້ວຍການວາງ
ແຜນເລັກນ້ອຍແລະມີຄວາມຮູ້,ກສໍຳາມາດປ້ອງກັນເຫດສຸຳກເສຳີນສຳ່ວນໃຫຍ່ທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນໃນບ້ານໄດ້.

ການກະກຽມສ�ລັບເຫດສຸກເສີນກ່ຽວກັບສານເຄມີໃນຄົວເຮືອນ:
• ອ່ານຄ�ແນະນ�ສຳ�ລັບເຫດສຸຳກເສຳີນໃນພາຊະນະບັນຈຸສຳານເຄມີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້

ທ່ານເຂົ້ າໃຈກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທ່ີມັນອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ.
• ຄວນເກັບຮັກສຳາສຳານເຄມີໄວ້ໃນສຳະຖານທ່ີປອດໄພ,ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍ,ແລະ

ກ�ຈັດມັນຢ່າງຖືກວິທີ.ຕິດຕໍ່ຫາຕົວເມືອງຂອງທ່ານເພື່ອຈະພົບເຫັນໂຄງການສຳ�
ລັບກ�ຈັດແບບພິເສຳດຫຼືບໍ່.

• ຫຼີກລ້ຽງການປະສຳົມຜະລິຕະພັນທ່ີເປັນສຳານເຄມີໃນຄົວເຮືອນທ່ົວໄປເຊັ່ ນແກັສຳ
ອ�ໂມເນຍແລະນ�າຢາຟອກສຳີ.

• ບໍ່ສູຳບຢາໃນຂະນະທ່ີກ�ລັງນ�ໃຊ້ສຳານເຄມີໃນຄົວເຮືອນເດັດຂາດ.
• ຄວນໃຊ້ສຳານເຄມີໃນພື້ນທ່ີທ່ີລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ.
• ຕ້ັງເລກໂທຂອງສູຳນຄວບຄຸມສຳານພິດທ່ີ1-800-222-1222ໃສຳ່ໃນໂທລະສຳັບ

ຂອງທ່ານໃນກໍລະນີສຸຳກເສຳີນ.

ການກ�ຈັດນ�າຢາເຮັດຄວາມສຳະອາດ,ນ�າສຳີ,ຢາຂ້າສຳັດຕູພືດ,ສຳານເຄມີໃນສຳະນ�າ,ເຊ້ືອ
ເພີງ,ແລະຜະລິດຕະພັນໃນຄົວເຮືອນອ່ືນໆຢ່າງຖືກວິທີແມ່ນສຳ�ຄັນເພື່ອຮັກສຳາຕົວ
ທ່ານເອງແລະເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພແລະມີສຸຳຂະພາບແຂງແຮງ.ສຳ�ລັບຂໍ້
ມູນແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເຂົ້ າໄປທ່ີ:
https://www.tceq.texas.gov/p2/hhw/hhw.html
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ຄິດ.26

ພະຍາດລະບາດ/ໂລກລະບາດ
ລະຫວ່າງໄຂ້ຫວັດ“ແມງໄມ້”ທ່ີແຜ່ໄປທ່ົວໂຮງຮຽນແລະຫ້ອງການຂອງທ່ານແລະ
ພະຍາດໄຂ້ຫວັດລະບາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?ພະຍາດລະບາດເກີນກວ່າສຳິ່ງ
ທ່ີຄາດຫວັງໄວ້.ຫຼາຍຄົນຄາດວ່າຈະເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໃນແຕ່ລະປີແຕ່ວ່າຖ້າກໍລະນີໄຂ້
ຫວັດໃຫຍ່ມີຫຼາຍຂ້ຶນສູຳ່ລະດັບທ່ີບໍ່ສຳາມາດຄາດຄະເນໄດ້,ກໍ່ຖືວ່າເປັນພະຍາດລະບາດ.
ໂລກລະບາດແມ່ນການລະບາດຂອງໂລກພະຍາດໄປທ່ົວໂລກທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນເວລາທ່ີມີ
ເຊ້ືອໄວຣັສຳປະກົດຕົວໃນປະຊາກອນມະນຸດ,ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງ,
ແລະແຜ່ຂະຫຍາຍຈາກບຸກຄົນໜຶ່ງໄປຫາອີກບຸກຄົນໜຶ່ງໄດ້ຢ່າງໄວວາໃນທ່ົວໂລກ.ໄວຣັ
ສຳH1N1ໄດ້ບັນລຸສຳະຖານະໂລກລະບາດໃນຊ່ວງລະດູໜາວຂອງປີ2009-2010ແລະ
ເຮັດໃຫ້CDC(ສູຳນຄວບຄຸມພະຍາດ)ປ່ຽນຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໃນລະ
ດູຕໍ່ໄປ.ສຳິ່ງທ່ີດີທ່ີສຸຳດທ່ີທ່ານສຳາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອກະກຽມສຳ�ລັບພະຍາດລະບາດຫຼື
ໂລກລະບາດທ່ີສຳາມາດເກີດຂ້ຶນແມ່ນການຕິດຕາມການແຈ້ງເຕືອນແລະການແຈ້ງໃຫ້
ຮູ້.ໂລກພະຍາດຕິດຕໍ່ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ;ທ່ານຍັງສຳາມາດເຂົ້ າໄປ
ທ່ີເວັບໄຊຂອງສູຳນຄວບຄຸມພະຍາດໄດ້ທ່ີwww.cdc.govແລະເວັບໄຊຂອງອົງການ
ສຸຳຂະພາບໂລກທ່ີwww.who.intເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.ພະແນກສຳາທາລະນະສຸຳກໃນ
ເຂດທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສຸຳຂະພາບໃນຊຸມຊົນຂອງ
ທ່ານທ່ີດີທ່ີສຸຳດ,ແລະເປັນບ່ອນຊອກຫາຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໄດ້ຢ່າງເໝາະສຳົມ.

ການກະກຽມສ�ລັບພະຍາດລະບາດ:
• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸດອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສຳ�ລັບເຫດສຸຳກເສຳີນຂອງທ່ານແມ່ນກຽມພ້ອມ

ແລ້ວ(ເບ່ິງໃນໜ້າກະກຽມ.4)
• ສຳຶກສຳາດ້ວຍຕົນເອງກ່ຽວກັບປະເພດຂອງພະຍາດລະບາດແລະວ່າມັນອາດຈະມີ

ຜົນກະທົບຕໍ່ທ່ານແນວໃດ.
• ປະຕິບັດຕາມຄ�ແນະນ�ຈາກເຈົ້ າໜ້າທີກ່ຽວກັບການເຮັດບ່ອນຫຼົບໄພຫຼືການ

ຫຼົບໜີອອກໄປ(ເບ່ິງໃນໜ້າປະຕິບັດ8)
• ເຝິກໃຫ້ເປັນນິໄສຳເພື່ອຈະມີສຸຳຂະພາບແຂງແຮງທ່ີອາດຈະສຳາມາດປົກປ້ອງທ່ານ

ແລະຄົນອ່ືນໆໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ;ລ້າງມືຂອງທ່ານ,ປິດປາກເວລາໄອແລະຈາມ,ແລະ
ລາພັກຢູ່ເຮືອນແລະບໍ່ໄປການຫຼືໂຮງຮຽນຖ້າທ່ານບໍ່ສຳະບາຍ.
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ຂໍ້ເທັດຈິງກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່:
ສຳ�ລັບຜູ້ທ່ີມີອາຍຸຫົກເດືອນຂ້ຶນໄປ,CDC(ສູຳນຄວບຄຸມພະຍາດ)ແນະນ�ໃຫ້
ສຳັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.ພະແນກສຳາທາລະນະສຸຳກປະຈ�ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ
ຈະເຝົ້ າຕິດຕາມກໍລະນີຂອງໄວຣັສຳໃນພື້ນທ່ີຂອງທ່ານແລະແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຕະຫຼອດ
ເວລາກ່ຽວກັບການມີຢາວັກຊີນແລະຄຼີນິກສຳ�ລັບການສຳັກຢາ.ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຫຼາຍ
ໂອກາດເພື່ອໄດ້ຮັບການສຳັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໃນແຕ່ລະລະດູໃບໄມ້ລ່ົນ,ເນື່ອງ
ຈາກວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນທຸກໆປີເພື່ອໃຫ້ສຳາມາດຕ້ານ
ທານກັບສຳາຍພັນຂອງພະຍາດທ່ີຍັງຄົງຢູ່ໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸຳດ.

ຮຽນຮູ້ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນກຸ່ມຄວາມສຳ່ຽງສູຳງ,ແລະຄ�ແນະນ�ທາງການແພດໂດຍສຳະເພາະສຳ�ລັບ
ແຕ່ລະກຸ່ມໂດຍການເຂົ້ າໄປທ່ີເວັບໄຊຂອງສູຳນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດ.
http://www.Cdc.gov/flu/ຫຼືໂທ800-CDC-Info(800-232-4636)
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ການກໍ່ການຮ້າຍ

ໃນເດືອນທັນວາ2009,ກະຊວງຄວາມໝ້ັນຄົງແຫ່ງສຳະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມເມືອງDallas-
FortWorthໃຫ້ແກ່ສຳິບເປົ້ າໝາຍທ່ີໜ້າຢ້ານກົວທ່ີສຸຳດຂອງປະເທດ.ພຽງບໍ່ພໍເທົ່ າໃດ
ເດືອນທ່ີຜ່ານມາ,ຊາວຈໍແດນຄົນໜຶ່ງໄດ້ຖືກຈັບກຸມແລະຖືກຕັດສຳິນຈ�ຄຸກ24ປີຫຼັງ
ຈາກທ່ີນັກສຳືບສຳວນຂອງລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າລາວໄດ້ພະຍາຍາມລະເບີດຕຶກສູຳງໃນຕົວ
ເມືອງDallas.ເຈົ້ າໜ້າທ່ີໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລາວ,ແຕ່ວ່າເຫດການເສຳົ້ າ
ສຳະຫຼົດໃຈນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທ່ີສຸຳດວ່າບໍ່ມີໃຜສຳາມາດຄາດການສຳິ່ງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ
ຕໍ່ໄປ.ຂ່າວດີແມ່ນວ່າການໂຈມຕີດຽວກັນເຫຼົ່ານີ້ຍັງສຳົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນແລະແຕ່ລະ
ບຸກຄົນຄ�ນຶງແລະປັບປຸງຄວາມສຳາມາດຂອງເຂົາເຈົ້ າເພີ່ມຂ້ຶນເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການ
ສຸຳກເສຳີນ.ພວກທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ?

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຊ່ວຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້-ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?...
ຖ້າທ່ານເຫັນບາງຢ່າງ,ກເໍວົ້ າບາງຢ່າງ-ຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້ າໜ້າທ່ີປະຈ�ທ້ອງຖ່ິນ
ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສຳ້າງຄວາມໜ້າຢ້ານກົວໄດ້ດີ.ຢ່າໃຫ້ສຳິ່ງທ່ີພວກ
ເຂົາເຈົ້ າຕ້ອງການ-ຈ່ົງປະຕິບັດການ!ທ່ານຈະຮູ້ສຳຶກດີກວ່າທ່ີຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ກຽມພ້ອມຮັບ
ມືກັບສຳະຖານະການສຸຳກເສຳີນທ່ີມາພ້ອມກັນ.

ການກະກຽມສ�ລັບການໂຈມຕີຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ:
• ຈັດແຜນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ(ເບ່ິງໃນໜ້າກະກຽມ.2)
• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸດອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສຳ�ລັບເຫດສຸຳກເສຳີນຂອງທ່ານແມ່ນກຽມພ້ອມ

ແລ້ວ(ເບ່ິງໃນໜ້າກະກຽມ.4)
• ກ�ນົດຫ້ອງພາຍໃນທ່ີທ່ານສຳາມາດຫຼົບໄພແລະປ້ອງກັນຈາກອາກາດທ່ີເປັນພິດໃນ

ກໍລະນີຂອງການໂຈມຕີທາງສຳານເຄມີຫຼືທາງຊີວະວິທະຍາ.
• ໃນກໍລະນີການໂຈມຕີທາງນິວເຄຼຍ,ເຄ່ືອງມືສຳາມຢ່າງທ່ີດີທ່ີສຸຳດຂອງທ່ານແມ່ນເວ

ລາ,ໄລຍະຫ່າງໄກແລະການປ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດການສຳ�ຜັດຂອງທ່ານຕໍ່ກັບວັດຖຸ
ກ�ມັນຕະພາບລັງສຳີ(ໃຫ້ເບ່ິງໄພອັນຕະລາຍທາງນິວເຄຼຍ/ລັງສີວິທະຍາ,ໃນໜ້າ
ຄິດ.23).

• ກວດສຳອບກ່ຽວກັບແຜນການຮັບມືກັບເຫດສຸຳກເສຳີນໃນໂຮງຮຽນສຳ�ລັບເດັກນ້ອຍ
ທ່ີຢູ່ໃນໄວຮຽນໃດໜຶ່ງ.

• ປະຕິບັດຕາມຄ�ແນະນ�ຈາກເຈົ້ າໜ້າທ່ີ.
• ຕິດຕາມການແຈ້ງເຕືອນແລະການແຈ້ງການຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ!

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ປຶ້ ມຄູ່ມືສຳ�ລັບກຽມພ້ອມNY/redcross.org
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ລະບົບການໃຫ້ຄ�ແນະນ�ກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ໄພຂ່ົມຂູ່ທ່ີມີການປະເມີນຜົນຄວາມສຳ່ຽງແລະໃຫ້ການຕິດຕໍ່ສຳື່ສຳານກັບເຈົ້ າໜ້າທ່ີຮັກສຳາ
ຄວາມປອດໄພຂອງລັດແລະປະຊາຊົນ.ສຳ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,ໃຫ້ເຂົ້ າເບິ່ງ
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ສຳະຖານທ່ີເຮັດວຽກຫຼືມະຫາວິທະຍາໄລການກາດຍິງແລະ
ການກະທ�ຄວາມຮຸນແຮງໃນສຳາຖານທ່ີສຳາທາລະນະອ່ືນ

ກະຊວງຄວາມໝ້ັນຄົງແຫ່ງສຳະຫະລັດແນະນ�ໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ເວລາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຳິ່ງ
ທ່ີມັກເອ້ີນກັນວ່າ“ມືປືນກວາດຍິງ/ໄພອັນຕະລາຍທ່ີກ�ລັງເກີດຂ້ຶນຢູ່”.ໄພອັນຕະລາຍ
ທ່ີພວມເກີດຂ້ຶນແມ່ນບຸກຄົນທ່ີກ�ລັງດ�ເນີນການຂ້າຫຼືພະຍາຍາມຂ້າຜູ້ຄົນໃນພື້ນທ່ີ
ຄັບແຄບຫຼືມີຄົນຫຼາຍ;ໃນກລໍະນີສຳ່ວນໃຫຍ່,ມືປືນກວາດຍິງໃຊ້ອາວຸດປືນແລະບໍ່ມີ
ຮູບແບບຫຼືວິທີການຕໍ່ກັບການເລືອກເຫຍື່ອຂອງພວກມັນ.ສຳະພາບການມືປືນກວາດ
ຍິງແມ່ນຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ແລະເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ,ການນ�ໃຊ້
ການບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດໝາຍໃນທັນທີແມ່ນສຳິ່ງຈ�ເປັນເພື່ອຢຸດການກວາດຍິງແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.ສຳະພາບການມືປືນກວາດຍິງມັກເກີດຂ້ຶນພາຍ
ໃນ10-15ນາທີ.ກ່ອນທ່ີເຈົ້ າໜ້າທ່ີບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດໝາຍຈະມາເຖິງບ່ອນເກີດເຫດ,
ບຸກຄົນຕ້ອງກຽມຕົວທັງດ້ານຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍເພື່ອຮັບມືກັບສຳະພາບການມືປືນ
ກວາດຍິງ.

ວິທີປະຕິບັດທ່ີດີສຳ�ລັບການຮັບມືກັບສຳະພາບການມືປືນກວາດຍງິຄື:
• ສຳະຫງົບສຳະຕິແລະມິດຫງຽບ.
• ຮູ້ຈັກສຳະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານແລະອັນຕະລາຍທ່ີເປັນໄປໄດ້.
• ໃຫ້ສຳັງເກດສຳອງທາງອອກທ່ີໃກ້ທ່ີສຸຳດໃນສຳະຖານທ່ີທ່ີທ່ານເຂົ້ າໄປ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ສຳາມາດອອກຈາກທ່ີນັ້ນໄດ້,ໃຫ້ປິດກ້ັນແລະຮັກສຳາປະຕູໃຫ້ປອດໄພ.
• ໂດຍເປັນວິທີສຸຳດທ້າຍ,ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງແລະພະຍາຍາມລ້ົມມືປືນກວາດຍິງ

ໃຫ້ໄດ້.

ເມື່ອມືປືນຢູ່ໃນໄລຍະໃກ້ໆແລະທ່ານບໍ່ສຳາມາດຫຼົບໜີໄດ້,ໂອກາດລອດຊີວິດຂອງທ່ານ
ກຈໍະມີຫຼາຍກວ່າຖ້າທ່ານພະຍາຍາມຕໍ່ສູຳ້ກັບມືປືນ

ໂທຫາ9-1-1ເມື່ອໂທໄດ້ຢ່າງປອດໄພ!
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ວິທີໂຕ້ຕອບໃນເວລາທ່ີມືປືນກວາດຍິງຢູ່ໃນໄລຍະໃກ້ໆກັບທ່ານ:
ຕັດສຳິນກ�ນົດວິທີຢ່າງວ່ອງໄວທ່ີຈະປົກປ້ອງຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີສຳົມເຫດສຳົມຜົນທ່ີສຸຳດ.ຈ່ືຈ�ໄວ້
ວ່າລູກຄ້າແລະຜູ້ຊົມໃຊ້ມັກຈະປະຕິບັດຕາມຫົວໜ້າພະນັກງານແລະຜູ້ຈັດການໃນລະຫວ່າງ
ສຳະພາບການມືປືນກວາດຍິງ.

1.ໜີອອກໄປຖ້າມີເສັ້ນທາງຫົຼບໜີໄດ້,ພະຍາຍາມໜີອອກ
ຈາກສະຖານທ່ີໃນອາຄານ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ:
• ມີເສ້ັຳນທາງແລະແຜນການຫົຼບໜີໄວ້ໃນໃຈ,ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະຜ່ານພ້ືນທ່ີທ່ີຈ�ກັດກໍຕາມ.
• ໃຫ້ໜີອອກໄປເຖິງແມ່ນວ່າຄົນຈະເຫັນດີປະຕິບັດຕາມຫຼືບໍ່ກໍຕາມ.
• ປະສຳິ່ງຂອງຂອງທ່ານໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ.
• ຊ່ວຍຄົນອ່ືນຫຼົບໜີ,ຖ້າເປັນໄປໄດ້.
• ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້ າໄປໃນພື້ນທ່ີບ່ອນທ່ີມືປືນກວາດຍິງອາດຈະຢູ່.
• ໃຫ້ເຫັນມືຂອງທ່ານ.
• ປະຕິບັດຕາມຄ�ແນະນ�ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຄວາມປອດໄພມວນຊົນຫຼືຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ.
• ຢ່າພະຍາຍາມເຄ່ືອນຍ້າຍຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
• ໂທຫາ9-1-1ເມື່ອທ່ານປອດໄພແລ້ວ.

2.ລ້ີຢູ່ຖ້າຫາກການໜີອອກໄປເປັນໄປບໍ່ໄດ້,ຊອກຫາບ່ອນທ່ີທ່ານ
ສາມາດປິດກ້ັນຫືຼລັອກປະຕູແລະລ້ີຢູ່ບ່ອນທ່ີມືປືນກວາດຍິງຈະ
ຊອກເຫັນທ່ານໄດ້ຍາກ.ບ່ອນລ້ີຊ່ອນຂອງທ່ານຄວນຈະເປັນ:
• ພົ້ນຈາກມຸມເບິ່ງເຫັນຂອງມືປືນກວາດຍິງ.
• ໃຫ້ການປ້ອງກັນຕົວເອງຖ້າມືປືນຍິງມາໃສຳ່ທ່ານ(ຍົກຕົວຢ່າງ,ຫ້ອງການທ່ີມີປະຕູປິດຫຼື

ລັອກໄວ້ແລ້ວ,ຢູ່ຫຼັງສຳິ່ງຂອງຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ ນຕູ້ຫຼືໂຕະ).
• ພະຍາຍາມບໍ່ຈ�ກັດທາງເລືອກສຳ�ລັບການເຄ່ືອນທ່ີຂອງທ່ານ.

ເພື່ອປ້ອງກັນມືປືນກວາດຍິງບໍ່ໃຫ້ເຂົ້ າຫາບ່ອນທ່ີທ່ານລ້ີຢູ່ໃຫ້:
• ລັອກປະຕູ
• ປິດກ້ັນປະຕູດ້ວຍເຟີນີເຈີທ່ີໜັກ.

ຖ້າມືປືນກວາດຍິງຢູ່ໃກ້ໆໃຫ້:
• ລັອກປະຕູ.
• ປິດສຳຽງໂທລະສຳັບມືຖືແລະ/ຫຼືເພເຈີຂອງທ່ານ.
• ປິດແຫຼ່ງສຳຽງດັງຕ່າງໆ(ເຊັ່ ນວິທະຍຸ,ໂທລະທັດ).
• ລ້ີຢູ່ທາງຫຼັງສຳິ່ງຂອງທ່ີໃຫຍ່(ເຊັ່ ນຕູ້,ໂຕະ).
• ສຳືບຕໍ່ມິດຫງຽບ.
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ຖ້າຫາກການໜີອອກໄປ,ການກີດກັນທາງເຂົ້ າແລະ
ການຫົຼບລ້ີເປັນໄປໄດ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້:
• ສຳະຫງົບສຳະຕໍ່ໄປ
• ໂທຫາ9-1-1,ຖ້າເຮັດໄດ້,ເພື່ອແຈ້ງບອກຕ�ຫູວດກ່ຽວກັບບ່ອນທ່ີມື

ປືນກວາດຍິງຢູ່
• ຖ້າທ່ານບໍ່ສຳາມາດເວົ້ າໄດ້,ໃຫ້ປະສຳາຍເປີດຢູ່ແລະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຮັບສຳາຍໄດ້ຍິນ

ເຫດການ.

3.ດ�ເນີນການຕໍ່ຕ້ານກັບມືປືນກວາດຍິງທ່ີເຄ່ືອນໄຫວຢູ່
ໂດຍເປັນວິທີການສຸຳດທ້າຍແລະພຽງແຕ່ເມື່ອຊີວິດຂອງທ່ານຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທ່ີຈະ
ເກີດຂ້ຶນ,ໃຫ້ພະຍາຍາມຢຸດແລະ/ຫຼືເຮັດໃຫ້ມືປືນໝົດຄວາມສຳາມາດໂດຍການ:
ດ�ເນີນການຢ່າງຮ້າຍກາດທ່ີສຸຳດເທົ່ າທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ຕ້ານກັບມືປືນ
• ໂຍນສຳິ່ງຂອງແລະສຳະແດງອາວຸດໃຫ້ເຫັນ.
• ຮ້ອງໃສຳ່ດັງໆ
• ມຸ່ງໝ້ັນຕໍ່ກັບການກະທ�ຂອງທ່ານ.
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ບໍ່ແກັສຳແລະທໍ່ແກັສຳ

ປະຊາຊົນເຂດລັດເທັກຊັສຳພາກເໜືອຕອນກາງມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍກ່ຽວກັບບໍ່ແກັສຳ,ທໍ່
ແລະຈຸດຂດຸເຈາະແກັສຳໃນພື້ນທ່ີຂອງພວກເຮົາເພາະຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ບໍລິສຳັດBarnettShale.ນອກຈາກການນັບເງິນທ່ີອຸດສຳາຫະກ�ແກັສຳທ�ມະຊາດອາດ
ຈະນ�ມາສູ່ຳເຂດພື້ນທ່ີແລ້ວ,ຜູ້ຢູ່ອາໄສຳຍັງຈ�ເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສຳ່ຕໍ່ກັບສຳິ່ງທ່ີສຳົມເຫດສຳົມ
ຜົນ-ການສຳຶກສຳາອົບຮົມເຂົາເຈົ້ າເອງກ່ຽວກັບວ່າອຸປະກອນຕ້ັງຢູ່ໃສຳແລະວິທີດ�ເນີ
ນຊີວິດຢ່າງປອດໄພ.ທໍ່ສຳົ່ງແກັສຳຢູ່ໃນພື້ນດິນແມ່ນອັນຕະລາຍທ່ີເບິ່ງບໍ່ເຫັນແລະທໍ່ສຳົ່ງ
ແກັສຳທ່ີຮ່ົວໄຫຼອາດຈະບໍ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.ມີທໍ່ສຳົ່ງແກັສຳຍາວຫຼາຍກວ່າ90,000ໄມລ໌
ໃນລັດເທັກຊັສຳ,ສຳະນັ້ນມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າທໍ່ສຳົ່ງແກັສຳຫຼາຍໆອັນ,ທັງເຫັນໄດ້ຫຼືບໍ່ເຫັນ
ໄດ້,ແລ່ນຜ່ານຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.ຂໍ້ມູນທາງທໍລະນີສຳາດຂອງBarnettShaleເປັນໄປ
ໄດ້ວ່າແມ່ນບໍ່ຂົງເຂດແກັສຳທ�ມະຊາດເທິງພື້ນດິນທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸຳດໃນສຳະຫະລັດ.

ສະນັ້ນທໍ່ສ່ົງແກັສຢູ່ໃສແດ່?

ປ້າຍຊ້ີບອກຈຸດທ່ີຕ້ັງຂອງທໍ່ສຳົ່ງແກັສຳມັກຈະຖືກຕິດຕ້ັງຕາມເສຳັ້ ນທາງຂອງມັນ.ໃຫ້ເອົາໃຈ
ໃສຳ່ຕໍ່ກັບປ້າຍເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ.ຖ້າທ່ານເຫັນບາງຢ່າງທ່ີທ່ານຄິດວ່າ
ອາດຈະແມ່ນທໍ່ສຳົ່ງແກັສຳທ່ີເປີດໂລ່ງ,ໃຫ້ຖືວ່າມັນເປັນແບບນັ້ນ.ຄະນະກ�ມະການທາງລົດ
ໄຟຂອງລັດເທັກຊັສຳໃຫ້ແຜນທ່ີສຳະແດງທໍ່ສຳົ່ງແກັສຳທັງໝົດໃນທ່ົວລັດ.ກວດເບິ່ງພື້ນທ່ີ
ຂອງທ່ານໂດຍການເລືອກເຂດປົກຄອງທ່ີ:

http://gis2.rrc.state.tx.us/public/startit.htm

ຢ່າຂດຸກ່ອນໂທຫາ8-1-1
ເຊ່ິງເປັນບໍລິສັດສາທາລະນຸປະໂພກໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ

ຢ່າເປັນຄົນໂງ່,ຈ່ົງຮູ້ຈັກກົດລະບຽບ!
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ຂ້ອຍສາມາດກຽມຕົວຮັບມືກັບອຸປະຕິເຫດໄດ້ແນວໃດ?
• ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີຄ�ເຕືອນໜ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄ�ເຕືອນເລີຍເລ່ືອງອຸປະຕິເຫດທ່ີ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍ່ແກັສຳແລະ/ຫຼືທໍ່ສຳົ່ງແກັສຳ.ເນື່ອງຈາກສຳິ່ງນີ້,ມັນສຳ�ຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ
ທ່ານຕ້ອງກຽມຕົວໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸຳກເສຳີນ.

• ທ�ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຈຸດທ່ີຕ້ັງຂອງບໍ່ແກັສຳແລະທໍ່ສຳົ່ງແກັສຳ.
• ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຄຸ້ນເຄີຍກັບ“ເສຳັ້ ນທາງຫຼົບໜີ”ຢູ່ໃນແລະອ້ອມຮອບບໍລິເວນຄຸ້ມ

ບ້ານຂອງທ່ານ.

ຮູ້ສ່ິງທ່ີຕ້ອງເຮັດໃນກລໍະນີເກີດແກັສຮ່ົວໄຫຼ:

ສ່ິງຄວນເຮັດ-
• ອອກຈາກພື້ນທ່ີໃນທັນທີດ້ວຍທາງຍ່າງ.
• ເຕືອນບອກຄົນອ່ືນໃນພື້ນທ່ີ.
• ບໍ່ເຮັດກິດຈະກ�ຕ່າງໆທ່ີອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟຫຼືຄວາມຮ້ອນ.
• ແຈ້ງບອກ9-1-1ຫຼືການຮ່ົວໄຫຼເມື່ອທ່ານໄປຮອດບ່ອນປອດໄພ.

ສ່ິງບໍ່ຄວນເຮັດ-
• ຈຸດໄມ້ຂີດ,ຕິດເຄ່ືອງຈັກຫຼືປິດແລະເປີດອຸປະກອນໄຟຟ້າ(ລວມທັງດອກໄຟ).
• ພະຍາຍາມໃຊ້ໂທລະສຳັບມືຖືຈົນກວ່າວ່າທ່ານອອກຈາກພື້ນທ່ີ-ມັນສຳາມາດເຮັດໃຫ້

ເກີດປະກາຍໄຟໄດ້.
• ຂັບລົດເຂົ້ າຫາກຸ່ມອາຍແກັສຳ.
• ສຳ�ຜັດກັບວັດສຳະດຸທ່ີພົ່ນອອກມາ,ບາງຜະລິດຕະພັນອາດຈະເປັນພິດຫຼືກັດ

ໄໝ້ໄດ້.
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ຄວາມເປັນພິດຈາກຄາບອນໂມໂນໄຊ

ແມ່ນຫຍັງເບິ່ງບໍ່ເຫັນ,ບໍ່ມີກ່ິນແລະບໍ່ມີສຳີແຕ່ສຳາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງ
ໄດ້?ທ່ານຄືຊິເດົາໄດ້ວ່າ,ມັນແມ່ນຄາບອນໂມໂນໄຊ(CO)!ແກັສຳທ່ີອັນຕະລາຍເຖິງ
ຕາຍນີ້ເກີດຂ້ຶນເມື່ອເຊ້ືອໄຟ(ເຊັ່ ນວ່ານ�າມັນແອັດຊັງ,ໄມ້,ຖ່ານຫີນ,ແກັສຳທ�ມະຊາດ,
ແກັສຳໂພຣເພນ,ນ�າມັນແລະມີເທນ)ເຜົາໄໝ້ບໍ່ສຳົມບູນ.ແລະອັນຕະລາຍແມ່ນຮ້າຍ
ແຮງແທ້ໆ-ອີງຕາມຄະນະກ�ມະການຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ,ມີ200-300ຄົນເສຳຍ
ຊີວິດຈາກການບາດເຈັບທ່ີບໍ່ຕ້ັງໃຈຕໍ່ປີເນື່ອງຈາກການໄດ້ຮັບພິດຈາກCO.

ອາການຂອງການໄດ້ຮັບພິດຈາກCO(ຄາບອນໂມໂນໄຊ):
• ຫາຍໃຈບໍ່ອ່ີມ
• ປວດຮາກ
• ວິນຫົວ
• ເຈັບຫົວເລັກນ້ອຍຫຼືເຈັບຫົວຮຸນແຮງ

ເພື່ອປ້ອງກັນຈາກເຫດສຸກເສີນກ່ຽວກັບCO(ຄາບອນໂມໂນໄຊ):
• ຕິດຕ້ັງສຳັນຍານເຕືອນCO(ຄາບອນໂມໂນໄຊ)ຢູ່ຈຸດໃຈກາງຢູ່ນອກພື້ນທ່ີນອນ

ແຕ່ລະບ່ອນແລະທົດສຳອບໃນທຸກໆເດືອນ.
• ຕິດຕໍ່ຫາພະແນກດັບເພີງໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າຕ້ອງໂທຫາເບີໃດ

ຖ້າສຳັນຍານເຕືອນເລ່ືອງCO(ຄາບອນໂມໂນໄຊ)ດັງ.ຕິດເບີໂທໄວ້ໃກ້ໂທລະສຳັບ
ຂອງທ່ານ.

• ຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສຳຽງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນໄຟແລະສຳັນຍານເຕືອນ
CO(ຄາບອນໂມໂນໄຊ).

• ຢ່າໃຊ້ເຕົາອົບຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງທ່ານອຸ່ນຂ້ຶນ.
• ຢ່າເປີດໃຊ້ອຸປະກອນທ່ີເຜົາໄໝ້ເຊ້ືອໄຟຫຼືຈັກປັ່ ນໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ,ເຖິງ

ແມ່ນວ່າປະຕູຫ້ອງຈອດລົດເປີດຢູ່ກໍຕາມ.
• ພຽງແຕ່ໃຊ້ເຕົາປີ້ ງບາບີຄິວຢູ່ນອກເຮືອນເທົ່ ານັ້ນ-ເຕົາປີ້ ງເຫຼົ່ານີ້ສຳາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ

CO(ຄາບອນໂມໂນໄຊ)ໄດ້.ຢ່າໃຊ້ພວກເຮົາໃນເຮືອນ,ຫ້ອງຈອດລົດຫຼືຢູ່ໃກ້
ປ່ອງຢ້ຽມຂອງອາຄານ.

• ໃນເວລາຕ້ັງແຄັມ,ໃຫ້ຈ່ືວ່າຕ້ອງໃຊ້ໄຟທ່ີໃຊ້ແບັດເຕີຣີຢູ່ໃນເຕັນ,ລົດພ່ວງແລະລົດ
ເຮືອນ.

ຖ້າສັນຍານເຕືອນCO(ຄາບອນໂມໂນໄຊ)ດັງ:
ໃຫ້ໄປຫາບ່ອນອາກາດສຳົດຊ່ືນໃນທັນທີແລະໂທຫາ9-1-1.ສຳືບຕໍ່ຢູ່ບ່ອນທ່ີມີອາກາດ
ສຳົດຊ່ືນຈົນກວ່າພະນັກງານໂຕ້ຕອບເຫດສຸຳກເສຳີນບອກວ່າມັນປອດໄພແລ້ວ.
ຖ້າສຳັນຍານບັນຫາສຳຽງດັງ,ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າແບັດເຕີຣີຕ�າຫຼືບໍ່ຫຼືຕົວຊ້ີບອກບັນຫາອ່ືນ.
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ການເດີນທາງໃນລະຫວ່າງວັນພັກ

ໃນເວລາທ່ີທ່ານວາງແຜນການເດີນທາງໃນວັນພັກ,ໃຫ້ວາງແຜນເພື່ອສຳິ່ງທ່ີບໍ່ຄາດ
ຄິດ.ເພາະມີຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນເດີນທາງໃນເວລາດຽວກັນ,ສຳະນັ້ນອຸປະຕິເຫດ,ຄວາມ
ຜິດພາດແລະການຈະລາຈອນຕິດຂັດສຳາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້.ສຳະນັ້ນຖ້າທ່ານຕິດຢູ່ໃນກາ
ຈະລາຈອນຕິດຂັດ,ກ່ຽວຂ້ອງໃນອຸປະຕິເຫດເລັກນ້ອຍຫຼືຈ�ເປັນຕ້ອງລໍຖ້າໃນແຖວ
ກວດກາຄວາມປອດໄພຢູ່ສຳະໜາມບິນ,ຈ່ົງຫາຍໃຈເຂົ້ າເລິກໆ,ຜ່ອນຄາຍແລະອົດທົນ.
ຂອງຂວັນວັນພັກທ່ີມ່ວນຊ່ືນທ່ີສຸຳດທ່ີທ່ານສຳາມາດມອບໃຫ້ຄົນທ່ີທ່ານຮັກຄືການ
ເດີນທາງມາຮອດຢ່າງປອດໄພຂອງທ່ານ.

ທາງລົດ:
• ກວດກາແລະບ�ລຸງສຳ້ອມແປງລົດຂອງທ່ານກ່ອນເດີນທາງໄກ.
• ຮັບປະກັນວ່າທ່ານມີແຜນທ່ີທ່ີທ່ານອາດຈະຈ�ເປັນຕ້ອງໃຊ້.
• ມີໂທລະສຳັບມືຖືຕິດຕົວ,ຖ້າເປັນໄປໄດ້.
• ກວດເບິ່ງສຳະພາບເສຳັ້ ນທາງກ່ອນທ່ີຈະອອກເດີນທາງຢູ່drivetexas.org
• ຢ່າຢຸດໃນພື້ນທ່ີຫ່າງໄກສຳອກຫຼີກເພື່ອຖາມທາງ.
• ຕ້ອງຮັກສຳາໃຫ້ມີນ�າມັນຢ່າງໜ້ອຍ1/2ຖັງສຳະເໝີ.
• ຢ່າໂຄສຳະນາວ່າທ່ານມາຈາກຕ່າງເມືອງໂດຍການຈອດລົດຢູ່ຂ້າງທາງເພື່ອອ່ານແຜນທ່ີ

ເສຳັ້ ນທາງ.
• ເມື່ອທ່ານອອກຈາກລົດຂອງທ່ານ,ໃຫ້ຮັກສຳາກະເປົ໋ າເດີນທາງແລະສຳິ່ງຂອງມີຄ່າ

ອ່ືນໆໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນເຫັນ.
• ຮັບປະກັນວ່າທ່ານມີຊຸດຄວາມປອດໄພປະຈ�ພາຫານະໄວ້ໃນລົດຂອງທ່ານ(ເບິ່ງໃນໜ້າ

ກຽມຕົວ6)
• ຢ່າດ່ືມເຫຼົ້າແລ້ວຂັບລົດແລະລະວັງຄົນຂັບຂ່ີລົດທ່ີມຶນເມົາ.

ທາງຍົນ:
• ກວດຄືນເບິ່ງການຈອງຂອງທ່ານສຳອງສຳາມອາທິດກ່ອນຮອດມື້ເດີນທາງຂອງທ່ານ.
• ອັດສຳ�ເນົາແຜນການເດີນທາງສຳ�ລັບຕົວທ່ານເອງແລະຄົນທ່ີທ່ານຈະໄປຢ້ຽມຢາມ.
• ກວດເບິ່ງຂໍ້ແນະນ�ປັດຈຸບັນຂອງສຳາຍການບິນລັດຖະບານກາງເພື່ອເບິ່ງຄ�ແນະນ�ກ່ຽວ

ກັບຄວາມປອດໄພ,ກະເປົ໋ າຖືແລະເວລາມາຮອດສຳະໜາມບິນຢູ່www.tsa.gov
• ໃນເວລາເດີນທາງກັບເດັກນ້ອຍ,ສຳັດລ້ຽງຫຼືບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມຈ�ເປັນທາງຮ່າງກາຍ,ໃຫ້

ເຮັດການຈັດຕຽມພິເສຳດກັບສຳາຍການບິນແລະນ�ເອົາເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີຈ�ເປັນໄປນ�.
• ໂທລ່ວງໜ້າເພື່ອຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນປະຕູອອກເພື່ອປະຢັດເວລາ.
• ນ�ເອົາເບີໂທຕິດຕໍ່ແລະກະເປົ໋ າພ້ອມກັບເສຳື້ອຜ້າເພີ່ມເຕີມແລະເຄ່ືອງໃຊ້ສຳ່ວນຕົວໄປນ�

ເພື່ອກລໍະນີທ່ີທ່ານຖືກຕິດຄ້າງຫຼືສຳາຍການບິນຫຼົງບ່ອນໄວ້ກະເປົ໋ າຂອງທ່ານ.
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ອັນຕະລາຍໃນວັນພັກ

ສະເຫີຼມສະຫຼອງຢ່າງປອດໄພແລະມ່ວນຊ່ືນ
ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະສຳ້າງຄວາມສຸຳກສຳັນ,ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຮູ້ວິທີຮັກສຳາໃຫ້ຕົວທ່ານແລະ
ຄອບຄົວຂອງທ່ານປອດໄພໃນລະຫວ່າງຊ່ວງວັນພັກ.ປະຕິບັດຕາມເຄັດລັບຂ້າງລຸ່ມ
ເພື່ອມີລະດູການວັນພັກທ່ີສຳົດໃສຳກວ່າ(ລະວັງທຽນເຫຼົ່ານີ້!).

ຄວາມປອດໄພດ້ານອັກຄີໄພ:
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວວັນພັກມັກຈະເຕັມໄປດ້ວຍການແຕ່ງອາຫານ,ການຕົບແຕ່ງເຮືອນ
ແລະການສຳ້າງຄວາມບັນເທີງຕ່າງໆ-ສຳະນັ້ນຈ່ຶງມີຄວາມສຳ່ຽງເກີດໄຟໄໝ້ເພີ່ມຂ້ຶນ.ເພື່ອ
ປົກປ້ອງຕົວທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ,ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄ�ແນະນ�ດ້ານຄວາມ
ປອດໄພເຫຼົ່ານີ້.

ການຕົບແຕ່ງແລະການປະດັບໄຟໃນວັນພັກ:
• ເລືອກສຳິ່ງຕົບແຕ່ງທ່ີເຮັດຈາກວັດສຳະດຸທ່ີກັນໄຟ,ທົນໄຟຫຼືບໍ່ຕິດໄຟເມື່ອເປັນ

ໄປໄດ້.
• ຮັກສຳາໃຫ້ທຽນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສຳິ່ງຕົບແຕ່ງແລະຕ້ົນຄຣິສຳມາດ.
• ກວດເບິ່ງຄວາມເສຳຍຫາຍກ່ອນທ່ີສຳຽບໄຟ.
• ຢ່າໃຊ້ໄຟທ່ີເກີນສຳາຍໄຟຮອງຮັບໄດ້.
• ຢ່າເຈາະສຳາຍໄຟຂອງພວງໄຟປະດັບດ້ວຍເຫຼັກໜີບຫຼືຕະປູໃນເວລາແຂວນມັນ.
• ຮັບປະກັນວ່າຕ້ອງປິດພວງໄຟປະດັບແລະສຳິ່ງຕົບແຕ່ງ,ແລະມອດທຽນກ່ອນທ່ີ

ຈະອອກຈາກເຮືອນຫຼືເຂົ້ ານອນ.
• ຮັບປະກັນວ່າຕ້ົນໄມ້ສຳີຂຽວຕ້ອງສຳົດຊ່ືນ.ຮັກສຳາຕ້ົນໄມ້ແລະພວງມາລາແຫ້ງໃຫ້ຢູ່

ຫ່າງຈາກແປວໄຟທ່ີລັງລຸກຢູ່.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:nfsc.org
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ການບັນເທີງໃນວັນພັກ
• ຕິດຕາມເບິ່ງເຕົາປີ້ ງແລະເຕົາອົບໃນຂະນະທ່ີໂອ້ລົມກັບແຂກຢ້ຽມຢາມ.
• ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຂກສູຳບຢາຢູ່ດ້ານນອກແລະໃຊ້ບ່ອນເຂ່ຍຂ້ີກອກຢາ
• ຮັກສຳາໃຫ້ໄມ້ຂີດໄຟແລະກັບໄຟຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເດັກນ້ອຍ.
• ວາງທຽນໃສຳ່ພື້ນທ່ີທ່ີບໍ່ຕິດໄຟແລະໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກກະແສຳລົມ.
• ບໍ່ປະໃຫ້ທຽນໄໝ້ເປັນເວລາດົນກວ່າສຳອງສຳາມຊ່ົວໂມງແຕ່ລະຄ້ັງ.
• ທົດສຳອບສຳັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້ແລະຄາບອນໂມໂນໄຊຂອງທ່ານກ່ອນທ່ີຈະຈັດງານ

ສຳ້າງສຳັນກັນ.
• ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຮູ້ວ່າແຜນການຫຼົບໜີໄຟໄໝ້ຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ.

ການທ�ຄວາມຮ້ອນໃນວັນພັກ
• ຮັບປະກັນວ່າເຄ່ືອງທ�ຄວາມຮ້ອນສຳະເພາະບ່ອນໃດໆກໍຕາມທ່ີທ່ານຊ້ືມາຕ້ອງມີ

ເຄ່ືອງໝາຍຂອງຫ້ອງທົດລອງທ່ີເປັນອິດສຳະລະ(ຊອກຫາປ້າຍຫຼືສຳະຕິກເກີ).
• ຮັກສຳາໄລຍະຫ່າງ36ນິ້ວລະຫວ່າງເຄ່ືອງທ�ຄວາມຮ້ອນສຳະເພາະບ່ອນກັບອັນໃດກໍຕາມທ່ີ

ລຸກຕິດໄຟໄດ້.
• ປິດເຄ່ືອງທ�ຄວາມຮ້ອນສຳະເພາະບ່ອນເມື່ອທ່ານອອກຈາກຫ້ອງຫຼືເຂ້ົານອນ.
• ຮັບປະກັນວ່າປ່ອງຄວັນເປີດຢູ່ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະເລ່ີມຈູດໄຟໃນເຕົາຝີງໄຟ.
• ໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານມາກວດກາອຸປະກອນທ�ຄວາມຮ້ອນທ່ີໃຊ້ເຊ້ືອໄຟຈາກຂອງແຂງໃນທຸກໆ

ປີ.
• ໃຊ້ຟືນທ່ີແຫ້ງຄັກແນ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນນ�າຄ້າງແຂງໃນປ່ອງຄວັນໄຟຂອງທ່ານ.
• ໃຊ້ຜ້າມ່ານບັງເຕົາຝີງໄຟເພື່ອປ້ອງກັນປະກາຍໄຟບໍ່ໃຫ້ຟົ້ ງເຂົ້ າມາໃນຫ້ອງ.
• ເອົາຂ້ີເຖົ່ າຈາກເຕົາຝີງໄຟແລະເຕົາດັງຟືນໃສຳ່ໃນພາຊະນະບັນຈຸທ່ີເປັນໂລຫະ.
• ທົດສຳອບສຳັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້ແລະຄາບອນໂມໂນໄຊທຸກໆເດືອນ.
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ຄ�ແນະນ�ຄວາມປອດໄພສ�ລັບດອກໄມ້ໄຟ:
• ຮັບປະກັນວ່າດອກໄມ້ໄຟຂອງທ່ານແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນເຂດພື້ນທ່ີຂອງທ່ານກ່ອນ

ທ່ີຈະຊ້ືຫຼືໃຊ້ມັນ.
• ຢ່າອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຫຼານຂອງທ່ານຫຼິ້ນຫຼືຈູດດອກໄມ້ໄຟເດັດຂາດ.
• ຮັບຮູ້ວ່າເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານມີການຫ້າມການຈູດຫຼືບໍ່ກ່ອນທ່ີຈະໃຊ້ດອກໄມ້ໄຟ.
• ຫຼີກລ້ຽງການຊ້ືດອກໄມ້ໄຟທ່ີມາໃນເຈ້ຍຫຸ້ມຫໍ່ສຳີນ�າຕານເພາະວ່ານີ້ສຳາມາດເປັນສຳັນຍານບອກ

ວ່າດອກໄມ້ໄຟຖືກຜະລິດຂ້ຶນມາສຳ�ລັບການສຳະແດງມືອາຊີບແລະສຳາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່
ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ົວໄປ.

• ຜູ້ໃຫຍ່ຄວນຄວບຄຸມຕິດຕາມກິດຈະກ�ການຈູດດອກໄມ້ໄຟສຳະເໝີ.ພໍ່ແມ່ມັກຈະບໍ່ຮູ້ວ່າມີການ
ບາດເຈັບຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ�າກວ່າຫ້າປີຈ�ນວນຫຼວງຫຼາຍທ່ີເກີດຈາກດອກໄມ້ໄຟນ້ອຍໆ.
ດອກໄມ້ໄຟນ້ອຍໆໄໝ້ຢູ່ອຸ່ນຫະພູມປະມານ2,000ອົງສຳາ-ຮ້ອນພຽງພໍທ່ີຈະລະລາຍໂລຫະ
ບາງຊະນິດໄດ້.ຢ່າໃຫ້ສຳ່ວນໃດໆກໍຕາມຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານສຳ�ຜັດກັບດອກໄມ້ໄຟໃນຂະນະ
ທ່ີຈູດສຳະນວນ.ຖອຍອອກໄປໃຫ້ຫ່າງໄກຢູ່ທ່ີປອດໄພໃນທັນທີຫຼັງຈາກຈູດແລ້ວ.

• ຢ່າພະຍາຍາມຈູດຄືນໃໝ່ຫຼືເກັບເອົາດອກໄມ້ໄຟທ່ີໄໝ້ບໍ່ໝົດເທ່ືອ.
• ຢ່າເດ່ຫຼືໂຍນດອກໄມ້ໄຟໃສຳ່ຄົນອ່ືນ.
• ກຽມຄຸນ�າຫຼືສຳາຍສຳີດນ�າພ້ອມໄວ້ໃນກລໍະນີເກີດໄຟໄໝ້ຫຼືອຸປະຕິເຫດອ່ືນ.
• ຈູດເທ່ືອລະອັນຕໍ່ຄ້ັງແລ້ວຖອຍອອກໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ຢ່າເອົາດອກໄມ້ໄຟໃສຳ່ຖົງໂສຳ້ງຫຼືຖົງເສຳື້ອຫຼືຈູດມັນໃນພາຊະນະທ່ີເປັນໂລຫະຫຼືແກ້ວ.
• ຫຼັງຈາກດອກໄມ້ໄຟໄໝ້ໝົດແລ້ວ,ໃຫ້ໃຊ້ຄຸນ�າຫຼືທໍ່ນ�າສຳີດນ�າໃສຳ່ອຸປະກອນທ່ີໄໝ້ແລ້ວກ່ອນທ່ີ

ຈະຖ້ິມມັນເພື່ອປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ຈາກເສຳດຂ້ີເຖົ່ າ.
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ໄຟໄໝ້ເຮືອນ

ໃນປີ2014.ມີການລາຍງານເຫດໄຟໄໝ້1,298,000ຄ້ັງໃນສຳະຫະລັດ.ເຫດໄຟໄໝ້
ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຳຍຊີວິດ3,275ຄົນ,ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ15,775ຄົນແລະ
ສຳ້າງຄວາມເສຳຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສຳິນມູນຄ່າ$11.6ຕ້ື.(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ບົດລາຍງານປີ2015
ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງອັກຄີໄພແຫ່ງສຳະຫະລັດ)

ໄຟໄໝ້ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍແຫຼ່ງ.ການສູຳບຢາເປັນສຳາເຫດທ່ີພົບເຫັນເລ້ືອຍໆທ່ີສຸຳດຂອງ
ເຫດໄຟໄໝ້ໃນທ່ີຢູ່ອາໄສຳ,ແລະຫຼາຍໆເຫດການເລ່ີມຕ້ົນໃນຫ້ອງນອນ.ລະບົບໄຟຟ້າ
ຂັດຂ້ອງ,ເດັກນ້ອຍທ່ີບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງແລະໃຊ້ເຄ່ືອງສຳ້າງຄວາມຮ້ອນທ່ີບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງເປັນອີກສຳາເຫດໜຶ່ງສຳ�ລັບເຫດໄຟໄໝ້ໃນທ່ີຢູ່ອາໄສຳ.

ເຄ່ືອງສັນຍານເຕືອນຄວັນ:
ເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນທ່ີໃຊ້ການໄດ້ຈະສຳາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງ
ທ່ານຫຼົບໜີຈາກເຫດໄຟໄໝ້ບ້ານທ່ີເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຕາຍໄດ້.ທ່ານຍັງສຳາມາດຊ່ວຍ
ຮັກສຳາຊີວິດຂອງນັກດັບເພີງທ່ີອາດຈ�ເປັນຕ້ອງສຳ່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້ າໃນການຊອກຫາ
ຜູ້ພັກອາໄສຳຢູ່ໃນບ້ານທ່ີຖືກເຜົາໄໝ້. ເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນທ່ີໃຊ້ການໄດກວດສຳອບ
ຄວັນໃນອາກາດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ,24ຊ່ົວໂມງຕໍ່ມື້,ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ.
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ເຄ່ືອງສັນຍານເຕືອນຄວັນໃຊ້ພະລັງງານດ້ວຍໝໍ້ໄຟ9-ໂວນ-
• ທົດສຳອບເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນໃນທຸກໆເດືອນ.
• ປ່ຽນຖ່ານໄຟຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄ້ັງຕໍ່ປີ.
• ຊຸດເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນທັງໝົດຄວນຖືກປ່ຽນໃນທຸກໆ8-10ປີ.

ເຄ່ືອງສັນຍານເຕືອນຄວັນທ່ີໃຊ້ພະລັງງານດ້ວຍຖ່ານລິທຽມສາ
ມາດໃຊ້ງານໄດ້10ປີ(ຫືຼມີອາຍຸການນ�ໃຊ້ຍາວນານ)-
• ທົດສຳອບເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນໃນທຸກໆເດືອນ.
• ເນື່ອງຈາກທ່ານບໍ່ສຳາມາດ(ແລະບໍ່ຄວນ)ປ່ຽນຖ່ານລິທຽມ,ຊຸດເຄ່ືອງສຳັນຍານ

ເຕືອນຄວັນທັງໝົດຄວນຖືກປ່ຽນຕາມຄ�ແນະນ�ຂອງຜູ້ຜະລິດ.
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ເຄ່ືອງສັນຍານເຕືອນຄວັນທ່ີຖືກຕໍ່ສາຍໄຟເຂົ້ າໃສ່ໃນລະບົບໄຟຟ້າ
ຂອງບ້ານ-
• ທົດສຳອບເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນໃນທຸກໆເດືອນ.
• ຖ່ານສຳ�ຮອງຄວນຖືກປ່ຽນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄ້ັງຕໍ່ປີ.
• ຊຸດເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນທັງໝົດຄວນຖືກປ່ຽນໃນທຸກໆ8-10ປີ.

ສຳະມາຄົມປົກປ້ອງອັກຄີໄພແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ,ໃນລະຫວ່າງປີ2003-2006,ການເສຳຍ
ຊີວິດຈາກເຫດໄຟໄໝ້ບ້ານຫຼາຍກວ່າ66%ເກີດຂ້ຶນໃນບ້ານທ່ີບໍ່ມີເຄ່ືອງສຳັນຍານ
ເຕືອນຄວັນທ່ີໃຊ້ການໄດ້.ເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນທ່ີໃຊ້ການໄດ້ຈະເພີ່ມໂອກາດໃນການ
ມີຊີວິດລອດຂອງທ່ານຈາກເຫດໄຟໄໝ້ບ້ານທ່ີເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຕາຍໄດ້.ກວດສຳອບ
ນ�ພະແນກດັບເພີງປະຈ�ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ;ວ່າມີເຄ່ືອງຈັບຄວັນລາຄາຖືກຫຼືຟຣີໃຫ້ບໍ.

ບ່ອນສ�ລັບຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງສັນຍານເຕືອນຄວັນ:
• ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນໃນທຸກຊ້ັນຂອງບ້ານຂອງທ່ານ,ລວມທັງຫ້ອງໃຕ້

ດິນ.ຫຼາຍໆເຫດໄຟໄໝ້ຮ້າຍແຮງເກີດຂ້ຶນໃນຍາມເດິກຫຼືໃນຍາມເຊົ້ າຕູ່,ດ່ັງນັ້ນ
ຄະນະບໍລິຫານຈັດການອັກຄີໄພຂອງສຳາຫະລັດອາເມຣິກາແນະນ�ໃຫ້ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງ
ສຳັນຍານເຕືອນຄວັນທັງຢູ່ຂ້າງນອກແລະຂ້າງໃນຂອງພື້ນທ່ີຫຼັບນອນ.

• ເນື່ອງຈາກຄວັນແລະແກັສຳທ່ີເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຕາຍໄດ້ຈ�ນວນຫຼວງຫຼາຍລອຍ
ຂ້ຶນ,ການຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນຂອງທ່ານຢູ່ໃນລະດັບທ່ີເໝາະສຳົມຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການເຕືອນໄວທ່ີສຸຳດ.ຄວນປະຕິບັດຕາມຄ�ແນະນ�ກ່ຽວກັບ
ການຕິດຕ້ັງຂອງຜູ້ຜະລິດ.

• ບາງພະແນກດັບເພີງຈະຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນທ່ີໃຊ້ຖ່ານໃຫ້
ແກ່ບ້ານຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເສຳຍຄ່າ.ຕິດຕໍ່ເບີໂທລະສຳັບທ່ີບໍ່ສຸຳກເສຳີນຂອງພະແນກດັບ
ເພີງປະຈ�ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

• ບໍ່ປິດໃຊ້ງານເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນໃນຂະນະກ�ລັງແຕ່ງກິນ.
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ເຄ່ືອງສັນຍານເຕືອນຄວັນພຽງແຕ່ກ�ລັງເຮັດວຽກຂອງມັນໃນ
ເວລາທ່ີມັນສ່ົງສຽງໃນຂະນະທ່ີທ່ານກ�ລັງແຕ່ງກິນຫືຼອາບນ�າທ່ີ
ມີອາຍນ�າຫຼາຍ.

ຖ້າເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນຄວັນສຳົ່ງສຳຽງໃນຂະນະທ່ີທ່ານກ�ລັງແຕ່ງກິນຫຼືອາບນ�າທ່ີມີອາຍ
ນ�າຫຼາຍ,ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຖອດຖ່ານອອກ.ໃນຂະນະດຽວກັນ,ທ່ານຄວນ:
• ເປີດປ່ອງຢ້ຽມຫຼືປະຕູແລ້ວກົດປຸ່ມ“ປິດສຳຽງ”,
• ວີຜ້າເຊັດໂຕໃສຳ່ທ່ີເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດໝົດໄປ,ຫຼື
• ເຄ່ືອນຍ້າຍເຄ່ືອງສຳັນຍານເຕືອນທັງໝົດແຍກອອກຈາກທ່ີຕ້ັງດ່ັງກ່າວ.

WWW.KNOWHAT2DO.COM

ການປິດໃຊ້ງານເຄ່ືອງສັນຍານເຕືອນຄວັນຫືຼການຖອດຖ່ານອອກ
ສາມາດເກີດຄວາມຜິດພາດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຕາຍໄດ້.
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ການສອນເດກັນອ້ຍກ່ຽວກັບວິທີແລະເວລາໂທ
ການສຳອນລູກຫຼານຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວິທີໃຊ້9-1-1ໃນກໍລະນີສຸຳກເສຳນີສຳາມາດເປ ນັ
ບດົຮຽນທ່ີງາ່ຍດາຍທ່ີສຸຳດແລະສຳ�ຄັນທ່ີສຸຳດອັນໜຶງ່ທ່ີທ່ານຄວນຈະແບງ່ປ ນັ.
ການຫ້ິຼນບົດບາດແມ່ນວິທີທ່ີດີໃນການແກ້ໄຂກັບສຳະຖານະການສຸຳກເສຳນີຫາຼຍໆຢາ່ງ
ແລະໃຫ້ຄວາມໝ້ັນໃຈແກ່ລູກຫາຼນຂອງທ່ານໃນເວລາທ່ີພວກເຂາົຈະຕ້ອງຮັບມືກັບ
ສຳະຖານະການສຸຳກເສຳນີເຫລ່ົານັນ້.ສຳ�ລັບເດກັນອ້ຍ,ມນັຍງັອາດຈະຊ່ວຍໃນການເວ ົ້າກ່ຽວກັບ
ຜູ້ທ່ີເຮດັວຽກໃນກໍລະນີສຸຳກເສຳນີວ່າເປ ນັແນວໃດແລະພວກເຂາົເຮດັແນວໃດແດ່.ຈ່ົງຢາ່
ລືມ:ການຮຽນຮູ້ເຫດສຸຳກເສຳນີທ່ີເກີດຂ້ຶນກຄໍຽງຄູ່ກັນກັບການຮຽນຮູ້ສຳິ່ງທ່ີບ ໍ່ທັນເກີດ.ຢາ່ງ
ໃດກໍຕາມ,ຈ່ົງສຳອນລູກຫາຼນຂອງທ່ານວ່າຄວນໂທຖ້າມີຂ ໍ້ສຳງົໄສຳ,ແລະບ ໍ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ຢູ ່ອ້ອມ
ຮອບ.ປອດໄພໄວ້ດີກວ່າຈະເສຳຍໃຈ.

9-1-1ເຫດການສຸຳກເສຳີນ
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ວິທີການໃຊ້9-1-1
ເຖິງແມນ່ວ່າສຳາຍໂທ9-1-1ສຳວ່ນໃຫຍ່ໃນຕອນນີ້ກຖືໍກຕິດຕາມໄດ້ວມນັຍງັສຳ�ຄັນສຳ�ລັບລູກຫາຼນຂອງ
ທ່ານທ່ີຈະທ່ອງຈ�ທ່ີຢູ ່ຖະໜນົແລະເບີໂທລະສຳບັຂອງທ່ານໄວ້(ຂຽນເບີໂທລະສຳບັຂອງທ່ານ,ທ່ີຢູ ່ແລະ
ທິດທາງໄປຫາເຮືອນຂອງທ່ານແລະເກບັຂ ໍ້ມູນໄວ້ທາງຂ້າງຂອງໂທລະສຳບັທກຸໆໜວ່ຍໃນເຮືອນ).ທົດ
ສຳອບລາວບາງຄ�ຖາມທ່ີພະນກັງານຕ ໍ່ສຳາຍຈະຖາມ,ລວມທັງ:
• ທ່ານໂທມາຈາກໃສຳ?(ທ່ານອາໄສຳຢູ ່ໃສຳ?)
• ເກີດເຫດສຸຳກເສຳນີແນວໃດ?
• ໃຜຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື?
• ບຸກຄົນນັນ້ຮູ້ສຳກຶຕົວແລະຫາຍໃຈຢູ ່ບ?ໍ
ອະທິບາຍຕ ໍ່ກັບລູກຫາຼນຂອງທ່ານວ່າມັນເປ ນັເລ່ືອງປກົກະຕິທ່ີຈະໜາ້ຢ າ້ກົວໃນເວລາເກີດເຫດສຸຳກເສຳນີ,
ແຕ່ວ່າມນັສຳ�ຄັນທ່ີຈະຕ້ອງໃຈເຢ ນັ,ເວ ົ້າຊ້າໆແລະໃຫ້ລາຍລະອຽດແກ່ພະນກັງານຕ ໍ່ສຳາຍໃຫ້ຫາຼຍເທ ົ່າທ່ີ
ຈະເປ ນັໄປໄດ້.ຖ້າລູກຫາຼນຂອງທ່ານໃຫຍພ່ຽງພໍທ່ີຈະເຂ ົ້າໃຈ,ທ່ານຍງັສຳາມາດອະທິບາຍວ່າຜູ້ສຳົງ່ສຸຳກເສຳນີ
ສຳາມາດໃຫ້ຄ�ແນະນ�ກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນກ່ອນພະນກັງານສຸຳກເສຳນີຈະມາຮອດບອ່ນ
ເກີດເຫດ.ເນ ັ້ນໃຫ້ເຂ ົ້າໃຈວ່າລູກຫາຼນຂອງທ່ານບ ໍ່ຄວນວາງສຳາຍຈົນກວ່າຄົນຢູ ່ທາງໜຶ່ງເວ ົ້າວ່າວາງສຳາຍໄດ້.

ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ
• ອະທິບາຍຄວາມສຳ�ຄັນຂອງການກົດປຸມ່ເລກໜຶ່ງສຳອງຄ້ັງແທນທ່ີຈະຊອກຫາປຸມ່ເລກ11

ທ່ີບ ໍ່ມີແທ້.
• ອົບຮົມເດກັນອ້ຍກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໂທຫາ9-1-1ແລະ9/11(ໃນວັນທີ11

ເດືອນກັນຍາປ ີ2001).
• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກຫາຼນຂອງທ່ານເຂ ົ້າໃຈແລ້ວວ່າການໂທຫາ9-1-1ເພື່ອເປ ນັເລ່ືອງຕະຫຼກົເປ ນັເລ່ືອງ

ການອາຊະຍາກ�ໃນຫຼາຍໆແຫ່ງ.
• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລກທີຂອງເຮືອນຂອງທ່ານສຳາມາດແນມເຫ ນັໄດ່ຢາ່ງຊັດເຈນຈາກຖະໜນົເພື່ອໃຫ້

ຕ�ຫວຼດ,ພະນກັງງານດັບເພງີ,ຫຼືລົດໂຮງໝໍສຳາມາດຊອກຫາທ່ີຢູ ່ຂອງທ່ານໄດ້ຢາ່ງງາ່ຍດາຍ.
• ຖ້າທ່ານອາໄສຳຢູ ່ໃນຕຶກອາພາດເມ ນັ,ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກຫຼານຂອງທ່ານຮູ້ຈັກເລກທີຂອງອາພາດເມ ນັ

ແລະຊ້ັນທ່ີທ່ານອາໄສຳຢູ.່
• ຖ້າທ່ານມີພ ໍ່ເຖ ົ້າແມ່ເຖ ົ້າທ່ີສູຳງອາຍຸຫຼືຄົນທ່ີມອີາການທາງການແພດອາໄສຳຢູ ່ໃນບາ້ນຂອງທ່ານ,

ຈ່ົງປກຶສຳາຫາລືກ່ຽວກັບເຫດການສຸຳກເສຳນີທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນແລະວິທີສຳງັເກດສຳະພາບການນັນ້.
• ເກບັຮັກສຳາຊ ດຸປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນໄວ້ຢູ ່ໃກ້ມືແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກຫາຼນແລະເອ້ືອຍລ້ຽງ

ເດກັຂອງທ່ານສຳາມາດຊອກຫາມັນໄດ້ສຳະດວກ.ເມື່ອລູກຫາຼນຂອງທ່ານໃຫຍ່ພຽງພໍ,ຈ່ົງສຳອນລາວ
ກ່ຽວກັບວິທີການປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນພື້ນຖານ.
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ກະກຽມ.1

ມີແຜນການຫຍັງແດ່?

ມນັມ່ວນທ່ີການວາງແຜນສຳ�ລັບວັນພກັ,ວັນເກີດແລະງານລ້ຽງ.ແຕ່ວ່າບ ໍ່ມີໃຜມຸງ່
ຫວັງຢາກວາງແຜນສຳ�ລັບໄພພິບດັ.ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວການກະກຽມພຽງເລກັນອ້ຍສຳາ
ມາດປກົປອ້ງຊີວິດຂອງທ່ານແລະຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນທ່ີຢູ ່ອ້ອມຂ້າງຕົວທ່ານໄດ້.ສຳະນັນ້
ໃຫ້ຈັດເວລາໄວ້ເພື່ອວາງແຜນກຽມພອ້ມເພື່ອຮັບມືກັບເຫດສຸຳກເສຳນີ.



ກຽມພ້ອມທ່ີຈະຄິດ.ກະກຽມ.ປະຕິບດັ!

ທ່ານຮູ້ບໍ?ເດືອນກັນຍາແມ່ນເດືອນກຽມພ້ອມແຫ່ງຊາດ.
ໃນຊ່ວງເວລານີ້,ກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງສະຫະລັດ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກາດ�ເນີນຂ້ັນຕອນງາ່ຍໆ
ເພື່ອມີຄວາມພ້ອມທ່ີດີກວ່າສ�ລັບເຫດສຸກເສີນ.
ເຂ ົາ້ໄປທ່ີKnoWhat2Do.comເພື່ອຮຽນຮູ້ໂດຍບ ໍ່ເສຍຄ່າ
ສ�ລັບຂ້ັນຕອນສະເພາະທ່ີທ່ານສາມາດນ�ໃຊ້ເພື່ອປ ບັປຽ່ນ
ແຜນການສ�ລັບຕົວທ່ານເອງແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
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ການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ

ມີພະຍຸໝຸນແລະນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນໃນລັດເທກັຊັສຳບໍ?ປະຫວັດສຳາດທ່ີຜາ່ນມາສຳະ
ແດງໃຫ້ເຫ ນັວ່າເຫດສຸຳກເສຳນີຫາຼຍໆປະເພດໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢູທ່ກຸບ່ອນໃນລັດເທກັຊັສຳພາກ
ເໜອືຕອນກາງ.ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການສຳ�ລັບເຫດສຸຳກເສຳນີທ່ີໄດ້ຖືກຈັດຂ້ຶນໂດຍລັດ
ແລະລັດຖະບານໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ.
ການຮູ້ສຳິ່ງທ່ີຕ້ອງເຮ ດັໃນລະຫວ່າງເຫດສຸຳກເສຳີນອາດສຳາ້ງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຢາ່ງສຳິ້ນເຊີງ
ໃນວິນາທີທ່ີສຳຽ່ງເປ ນັສຳຽ່ງຕາຍ.

ອັນຕະລາຍໃນຊຸມຊົນ:
ຖາມກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍສຳະເພາະທ່ີເປ ນັໄພຕ ໍ່ຊ ມຸຊົນຂອງທ່ານແລະກ່ຽວກັບຄວາມ
ສຳຽ່ງຂອງທ່ານທ່ີມາຈາກອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.ຍົກຕົວຢາ່ງ,ຖ້າທ່ານອາໄສຳຢູ ່ໃກ້ໂຮງງານ
ນິວເຄຼຍ(ເຊ ັ່ນໂຮງງານນິວເຄຼຍCommanchePeak)ຫຼືຢູ ່ໃນພື້ນທ່ີທ່ີມກັເກີດໄພ
ນ�າຖ້ວມຫຼືຢູ ່ໃກ້ກັບສຳະຖານທ່ີທ່ີມີສຳານເຄມ,ີທ່ານຈະຕ້ອງຈັດຕຽມແຜນການສຳ�ລັບເຫດ
ສຸຳກເສຳນີທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ.ນອກນັນ້,ທ່ານສຳາມາດຂໍເອາົຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍສຳ�ລັບ
ເຂດທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານໄດ້.ແຕ່ລະປ ,ີຫາຼຍຊ ມຸຊົນໃນລັດເທກັຊັສຳພາກເໜອືເພີ່ມເຄ່ືອງມື
ຂດຸເຈາະແກ ັສຳໃສຳ່ເຂດຄຸມ້ບາ້ນໃກ້ຄຽງທ່ີມີເຮືອນຄົນແລະໂຮງຮຽນ.ຮູ້ຈັກຄວາມສຳຽ່ງ.ຕິດ
ຕາມການທົດສຳອບນ�າແລະການກວດກາຄວາມປອດໄພຢູ ່ພື້ນທ່ີຂດຸເຈາະ.ສຳອບຖາມພະ
ແນກດັບເພງີຫຼືຫ້ອງການຄຸມ້ຄອງເຫດສຸຳກເສຳນີໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບແຜນການ
ຫຼບົໜອີອກໄປແລະບອ່ນຫຼບົໄພທ່ີໃກ້ຄຽງທ່ີສຸຳດໃນເຂດພື້ນທ່ີຂອງທ່ານ.
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ແຜນການຮັບມືກັບໄພພິບັດໃນຊຸມຊົນ
ສຳອບຖາມກ່ຽວກັບແຜນການຮັບມກັືບເຫດສຸຳກເສຳນີແລະຂ້ັນຕອນທ່ີມີໃນບອ່ນທ່ີທ່ານ
ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານໃຊ້ເວລາຢູ ່ດ່ັງເຊ ັ່ນສຳະຖານທ່ີເຮດັວຽກ,ໂຮງຮຽນແລະສູຳນດູແລ
ເບິງ່ແຍງເດກັນອ້ຍ.ຖ້າທ່ານຂັບລົດບ ໍ່ເປ ນັ,ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຈັດຕຽມສຳ�ລັບການຂົນສຳົງ່
ເດີນທາງກ່ອນທ່ີຈະເກີດໄພພິບດັແລະສຳາ້ງແຜນການຮ່ວມກັບຜູ້ຄົນທ່ີທ່ານໄວ້ໃຈ. 

ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນຊ່ວຍເຫລືອທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້:
ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ
• ໜວ່ຍບໍລິການແຈ້ງເຕືອນສຳະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ,ສຳ�ນັກງານໃຫຍ່ເຂດພາກໃຕ້

ຫຼືwww.srh.noaa.gov
• ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸຳກເສຳີນປະຈ�ທ້ອງຖ່ິນ
• ສຳະຖານີດັບເພີງປະຈ�ທ້ອງຖ່ິນ
• ພະແນກຕ�ຫຼວດປະຈ�ທ້ອງຖ່ິນ
• ໂບດທ່ີມີພື້ນທ່ີກວ້າງ
• ກຸ່ມປະຈ�ເຂດຄຸ້ມບ້ານ/ໜ່ວຍເຝົ້ າຕິດຕາມປະຈ�ເຂດຄຸ້ມບ້ານ

ລະດັບປະເທດ
• ອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸຳກເສຳນີຂອງລັດຖະບານກາງ-www.fema.gov
• ໜວ່ຍງານຄວາມໝ້ັນຄົງ-www.Ready.gov
• ສູຳນຄວບຄຸມພະຍາດ-www.CDC.gov
• ໜ່ວຍງານປະກັນໄພນ�າຖ້ວມແຫ່ງຊາດ-www.floodsmart.gov
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ກຽມພ້ອມ

ສະບາຍດີບ?ໍມີຄົນຢູ ່ທ່ີນັນ້ບ?ໍເມື່ອເກີດໄພພິບດັ,ການບໍລິການໃນຕົວເມອືງອາດຈະຖືກ
ຕັດຂາດແລະໜ່ວຍງານບັນເທ າົໄພພິບັດປະຈ�ທ້ອງຖ່ິນແລະຜູ້ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ
ຂອງລັດຖະບານອາດຈະບ ໍ່ສຳາມາດຕິດຕ ໍ່ຫາທ່ານໄດ້.ທ່ານຈ�ເປ ນັຕ້ອງມີແຜນການ
ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ຢູ ່ສຳະຖານທ່ີເພື່ອໃຫ້ສຳາມາດຊ່ວຍເຫືຼອຕົນເອງໄດ້,ຢາ່ງໜອ້ຍເປ ນັໄລຍະເວ
ລາທ່ີຈ�ກັດ,ບ ໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ ່ໃສຳເມ່ືອເຫດສຸຳກເສຳນີເກີດຂ້ຶນ.ເລ່ີມຕ້ົນວາງແຜນດຽວນີເ້ລີຍ!

ການສ້າງຊຸດອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສ�ລັບເຫດສຸກເສີນຂອງທ່ານ
ທ່ານຈ່ືບໍວ່າມນັໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການເກບັສຳິ່ງຂອງສຳ�ລັບຊ່ວງວັນພກັທ່ີຜາ່ນມາ
ຂອງທ່ານ?ນັນ້ແມນ່ເຫດຜນົທ່ີທກຸຄົນຕ້ອງມີຊ ດຸອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສຳ�ລັບເຫດສຸຳກ
ເສຳນີກຽມພອ້ມໄວ້.ເກບັມ້ຽນເຄ່ືອງໃຊ້ໄວ້ໃນຖົງເປ ,້ກະເປ ົ໋າເດີນທາງຫຼືກ່ອງເກບັຮັກສຳາ
ແລະເກບັມັນໄວ້ໃນສຳະຖານທ່ີທ່ີສຳາມາດເຂ ົ້າເຖິງໄດ້ຢາ່ງງາ່ຍດາຍ.ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າ:ໃຫ້ກວດເບິງ່
ແລະອັບເດດຊ ດຸອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງທ່ານໃນທກຸໆປ —ີທົດສຳອບຖ່ານແບດັເຕີຣີ,
ກວດເບ່ິງວັນໝົດອາຍຸແລະອັບເດດເອກະສຳານທ່ີສຳ�ຄັນ.
• ນ�າ—ນ�າໜຶງ່ແກນລອນຕ ໍ່ຄົນໜຶງ່ຕ ໍ່ມື້ສຳ�ລັບຢາ່ງໜອ້ຍສຳາມມື,້ສຳ�ລັບການດ່ືມ

ແລະສຸຳຂະອະນາໄມ
• ອາຫານ—ອາຫານທ່ີບ ໍ່ບູດເນ ົ່າງ່າຍຢາ່ງໜອ້ຍສຳ�ລັບສຳາມມື້
• ວິທະຍຸ—ວິທະຍຸທ່ີໃຊ້ຖ່ານຫຼືວິທະຍຸທ່ີໝູນດ້ວຍມືແລະວິທະຍຸລາຍງານສຳະພາບ

ອາກາດຂອງNOAAພອ້ມກັບເຄ່ືອງແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍສຳຽງແລະຖ່ານສຳ�ຮອງສຳ�ລັບ
ທັງສຳອງເຄ່ືອງ

• ໄຟສາຍແລະຖ່ານສຳ�ຮອງ
• ຊ ດຸປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນ
• ໝາກຫວີດເພື່ອສຳົງ່ສຳນັຍານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື
• ໜາ້ກາກກັນຝຸນ່—ເພື່ອຊ່ວຍປອ້ງກັນອາກາດທ່ີເປ ນັພດິແລະແຜນ່

ປຼາສຳຕິກແລະເທບຄຽນທໍ່ເພື່ອຫຼບົໄພໃນສຳະຖານທ່ີ
• ສຸຂະອະນາໄມສ່ວນຕົວ—ຜາ້ເຊດັໂຕຊ ຸມ່,ຖົງໃສຳ່ຂ້ີເຫຍື່ອແລະສຳາຍມດັປຼາສຳຕິກ
• ກະແຈຫືຼຄີມເພື່ອປດິສຳິ່ງສຳາທາລະນຸປະໂພກ
• ເຫັຼກໄຂກະປອ໋ງສຳ�ລັບອາຫານ(ຖ້າຊ ດຸສຳະບຽງມີອາຫານກະປອ໋ງ)
• ແຜນທ່ີທ້ອງຖ່ິນ
• ເງນິສົດ—ໃນກໍລະນີທ່ີຕູເ້ອທີເອມັບ ໍ່ສຳາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼືມີບາງສຳິ່ງບາງຢາ່ງ

ຂັດຂວາງການໃຊ້ບດັເຄຣດິດ/ບດັເດບດິ
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ນ�າ
ອາຫານ

ວິທະຍຸ

ໄຟສາຍ

ຊ ດຸເຄ່ືອງມືສ�ລັບການປະ
ຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນ

ໝາກຫວີດ

ໜາ້ກາກປອ້ງກັນຝຸນ່

ເຄ່ືອງມື

ແຜນທ່ີທ້ອງຖ່ິນ

ເຫັຼກໄຂກະປອ໋ງດ້ວຍມື

ອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສ�ລັບເດກັອ່ອນ

ອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສ�ລັບສັດລ້ຽງ

ຢາ

ເງິນສົດ

ສຸຂະອະນາໄມ
ສ່ວນຕົວ

ຢ່າລືມລວມເອົາສ່ິງຂອງທ່ີສ�ຄັນສ�ລັບ:
• ສະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ—ຢາ,ອາຫານພິເສຳດ,

ອຸປະກອນທາງການແພດ
• ເດກັອ່ອນ—ນມົຜງົ,ຜາ້ອ້ອມ,ເຕ ົ້ານມົ
• ສັດລ້ຽງ—ອາຫານ,ເຊືອກຜູກສຳດັ,ຢາ
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ໃນລະດູໜາວຂອງປ ີ2015,ຊ້ັນນ�າແຂງໜາໄດ້ປກົຄມຸຂົວແລະສຳະພານລອຍສຳວ່ນໃຫຍ່
ໃນMetroplex,ມີການແນະນ�ໃຫ້ຊາວເທກັຊັສຳພາກເໜອືຂັບຂ່ີລົດໃນເວລາທ່ີມີຄວາມ
ຈ�ເປ ນັແທ້ໆເທ ົ່ານັນ້.ຖ້າທ່ານຢູ ່ເທິງຖະໜນົໃນເວລາເກີດເຫດສຸຳກເສຳນີຫຼືທ່ານຈ�ເປ ນັ
ຕ້ອງອົບພະຍບົ,ທ່ານຈະຕ້ອງການມອຸີປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ເຫຼົາ່ນີ້ຢູ ່ໃນມ:ື
• ໄຟສຳາຍພ້ອມຖ່ານສຳ�ຮອງ
• ໂທລະສຳບັມືຖືແລະເຄ່ືອງສຳາກ.ກ້ອນແບດັສຳ�ຮອງສຳ�ລັບໂທລະສຳບັ.
• ຊ ດຸປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນແລະປ ຶມ້ຄູ່ມື
• ທງຸຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືສຳີຂາວ
• ຊ ຸດເຄ່ືອງມສືຳອ້ມແປງຢາງລົດ,ເຄ່ືອງເພີ່ມກ�ລັງ/ສຳາຍລວດສຳ�ລັບຍກົ,ເຄ່ືອງສູຳບ

ແລະເຄ່ືອງຈູດໄຟ
• ນ�າດ່ືມບນັຈຸຂວດແລະອາຫານທ່ີບ ໍ່ບູດເນ ົ່າງາ່ຍ
• ອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ຕາມລະດູການເພື່ອຮັບມືກັບສຳະພາບອາກາດເຊ ັ່ນຜາ້ຫ່ົມ,

ຖົງມ,ືແລະອ່ືນ .ໆ
• ແຜນທ່ີທ້ອງຖ່ິນ

ຊຸດອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສຸກເສີນສ�ລັບ
ຍານພາຫະນະ



ກະກຽມ.7

ຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ຢູນ່�ກັນໃນເວລາເກີດໄພພິບດັ.ນັນ້ແມນ່
ເຫດຜົນສຳ�ຄັນທ່ີທ່ານຕ້ອງຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະເພດໄພພິບັດ,ທັງໄພທ�ມະຊາດແລະມະ
ນຸດສຳາ້ງຂ້ຶນ,ທ່ີມກັເກີດຂ້ຶນໃນພື້ນທ່ີຂອງທ່ານແລະວາງແຜນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຢູ ່ໃນການ
ຕິດຕ ໍ່,ຢູ ່ຢາ່ງປອດໄພແລະເຕ ົ້າໂຮມກັນໃໝ່ຫຼງັຈາກເຫດການສຳິ້ນສຸຳດລົງ.

ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ຢູ່ນອກເມືອງ
ການໂທລະສຳບັທາງໄກອາດຈະເຮດັໄດ້ງາ່ຍກວ່າການໂທພາຍໃນເມອືງ,ດ່ັງນັນ້ຜູ້ຕິດຕ ໍ່ຢູ ່
ນອກເມອືງອາດຈະຢູ ່ໃນສຳະຖານະທ່ີດີກວ່າເພື່ອຕິດຕ ໍ່ສຳື່ສຳານລະຫວ່າງສຳະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີ
ແຍກຈາກກັນ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສຳະມາຊິກທກຸຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານຮູ້ຈັກເບີໂທລະສຳບັແລະມີເງນິໂທຫຼື
ບດັໂທລະສຳບັທ່ີຈ່າຍລ່ວງໜາ້ແລ້ວເພື່ອໂທຫາຜູ້ຕິດຕ ໍ່ໃນຍາມສຸຳກເສຳນີ.ທ່ານອາດຈະພບົ
ບນັຫາໃນການຕິດຕ ໍ່,ຫຼືລະບບົໂທລະສຳບັອາດຈະໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້,ດ່ັງນັນ້ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມອົດ
ທົນ.

ປ ບັແຕ່ງແຜນການຕິດຕ ໍ່ສຳື່ ສຳານຂອງທ່ານເອງດ້ວຍແບບຟອມທ່ີມີໃຫ້ໃນ
ເວ ບັໄຊKnoWhat2Doທ່ີwww.thinkprepareact.com/plan/

ຈັດແຜນການຕິດຕໍ່ສ່ືສານ
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ຖ້າທ່ານຫຼືບາງຄົນໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານມີຄວາມຈ�ເປ ນັທາງຮ່າງກາຍ,ມນັສຳ�ຄັນໃນການ
ລວມເອາົພວກມນັເຂ ົ້າໃນແຜນການຮັບມກັືບໄພພິບດັຂອງທ່ານ.ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື
ໃນການວາງແຜນ,ໃຫ້ຕິດຕ ໍ່ຫາຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸຳກເສຳີນປະຈ�ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ
ເພື່ອເບິ່ງວ່າຊ ມຸຊົນຂອງທ່ານມີໂຄງການສຳ�ລັບການເຂ ົ້າເຖິງ/ຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍ
ຫຼືບ ໍ່.

ວິທີຊ່ວຍກຽມຕົວສ�ລັບເຫດສຸກເສີນ:
• ກຽມຢາໄວ້7-14ມື.້ມີລາຍການຂອງຢາທ່ີກິນໂດຍຄົນເຈບັທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານ

ການເຂ ົ້າເຖິງ/ຮ່າງກາຍ.ລວມທັງປະລິມານແລະກ�ນດົເວລາກິນຢາ.
• ຮັກສຳາລາຍການເຄ່ືອງໃຊ້ໄວ້ໃນບ່ອນທ່ີກ�ນົດໄວ້ເພື່ອໃຫ້ສຳາມາດຊອກເຫ ນັມນັໄດ້

ຢາ່ງວ່ອງໄວ.
• ລວມເອາົຜູ້ດູແລເບິງ່ແຍງເຂ ົ້າໃນຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ.
• ຈັດຫາລາຍຊ່ືອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼອືຊີວິດທ່ີໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດແລະແຜນການສຳ�

ລັບແຫຼງ່ພະລັງງານສຳ�ຮອງໃຫ້ແກ່ບລິໍສຳດັພະລັງງານລ່ວງໜາ້.
• ຈັດສຳະບຽງອາຫານເພ່ືອຮັບມືກັບເຫດສຸຳກເສຳນີໃຫ້ພຽງພໍສຳ�ລັບຜູ້ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງ

ການອາຫານພິເສຳດ.

ພະແນກຕ�ຫຼວດຂອງລັດເທັກຊັສຳພາກເໜືອຫຼາຍແຫ່ງຫຼືພະແນກຕ�ຫຼວດຂອງເມືອງ
ອ່ືນໆໃຫ້ການໂທ,ການສຳົ່ງຂໍ້ຄວາມ,ແລະການສຳົ່ງອີເມວສຳ�ລັບການແຈ້ງເຕືອນເຫດສຸຳກ
ເສຳີນແລະການກວດສຳອບສຳະຫວັດດີການສຳ�ລັບຜູ້ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍໃນລະ
ຫວ່າງເວລາທ່ີເກີດເຫດສຸຳກເສຳີນ.ຈ່ົງສຳອບຖາມເພື່ອຮູ້ວ່າພະແນກຕ�ຫຼວດທ້ອງຖ່ິນຂອງ
ທ່ານໃຫ້ການບໍລິການນີ້ຫຼືບໍ່ແລະສຳະໝັກລົງທະບຽນຖ້າວ່າທ່ານມີຄຸນວຸດທີເໝາະສຳົມ.ຢ່າ
ລືມຊ່ວຍຍາດພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນບ້ານຜູ້ທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການເຫຼົ່ານີ້
ເຊັ່ ນກັນ.

ການດູແລເບ່ິງແຍງຜູ້ທ່ີມີ
ຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍ
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ການວາງແຜນສ�ລັບສັດລ້ຽງ

ຢາ່ລືມລວມເອາົສຳດັລ້ຽງຂອງທ່ານເຂ ົ້າໃນແຜນການຮັບມກັືບໄພພບິດັຂອງທ່ານ.ເອາົພວກ
ມນັໄປນ�ຖ້າທ່ານອົບພະຍບົ.ຈ່ົງຈ່ືຈ�ໄວ້ວ່າ:ຫ້າມນ�ສຳດັລ້ຽງເຂ ົ້າໃນບອ່ນຫຼບົໄພສຳາທາລະ
ນະຍກົເວ ັ້ນແຕ່ວ່າພວກມນັເປ ນັສຳດັບໍລິການ.ສຳະນັນ້ໃຫ້ຈັດລາຍຊ່ືຂອງໝູ່ເພື່ອນ,ສຳະ
ຖານທ່ີພກັເຊາົແລະສຳດັຕະວະແພດທ່ີສຳາມາດຮັກສຳາສຳດັລ້ຽງຂອງທ່ານໃນກໍລະນີສຸຳກເສຳນີ.

ຊຸດອຸປະກອນຮັບມືກັບໄພພິບັດສ�ລັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຄວນປະ
ກອບດ້ວຍ:
• ອາຫານທ່ົວໄປແລະອາຫານວ່າງສຳ�ລັບສຳດັລ້ຽງ
• ນ�າດ່ືມໃນຂວດປຼາສຳຕິກ
• ເຫຼກັໄຂກະປອ໋ງສຳ�ລັບອາຫານກະປອ໋ງ
• ຢາສຳ�ລັບສຳດັແລະບນັທຶກທາງການແພດໃນກ່ອງບນັຈຸທ່ີກັນນ�າ
• ເຊືອກຈູງສຳດັທ່ີແໜນ້ໜາ,ສຳາຍຮັດແລະ/ຫຼືເຄ່ືອງບນັທກຸເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສຳາມາດ

ເຄ່ືອນຍາ້ຍສຳດັລ້ຽງຂອງທ່ານໄດ້ຢາ່ງປອດໄພແລະເພື່ອບ ໍ່ໃຫ້ພວກມນັສຳາມາດຫຼບົ
ໜໄີປໄດ້(ຈ່ົງຈ່ືຈ�ໄວ້ວ່າພວກມນັອາດຈະຢ າ້ນກົວແລະອາດຈະປະພດຶຕົວທ່ີແຕກ
ຕ່າງຈາກປກົກະຕິ)

• ຮູບຖ່າຍປດັຈຸບນັຂອງສຳດັລ້ຽງຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທ່ີພວກມນັເສຳຍ
• ຊ່ືຂອງສຳດັຕະວະແພດຂອງທ່ານ
• ຕຽງນອນແລະເຄ່ືອງຫຼິ້ນສຳ�ລັບສຳດັລ້ຽງ,ຖ້າມບີອ່ນໃສຳ່

ນອກຈາກນັນ້,ສຳດັລ້ຽງຂອງທ່ານທັງໝົດຄວນມປີ າ້ຍປະຈ�ຕົວແລະປອກຄ.ໍ

ການດູແລເບ່ິງແຍງສັດລ້ຽງ:
ຖ້າທ່ານເປ ນັເຈ ົ້າຂອງສຳດັລ້ຽງຫຼືຟາມລ້ຽງສຳດັ,ມນັສຳ�ຄັນທ່ີຈະວາງແຜນການໃຫ້ນ�າ,
ຄວາມປອດໄພ,ການລະບຸຕົວ,ການກິນນອນແລະການຂົນສຳົງ່ສຳດັໃນກໍລະນີສຸຳກເສຳນີ.ຢາ່
ລືມຮັກສຳາລາຍຊ່ືຂອງສັຳດທັງໝົດໃນປດັຈຸບັນ,ລວມທັງບອ່ນຢູ ່ແລະບນັທຶກການສຳກັຢາ
ປອ້ງກັນພະຍາດຂອງພວກມນັ.
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ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ປະຕິບັດ.1

ທ່ານບ ໍ່ຈຳ�ເປ ນັຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບCPR,ສາມາດຍກົກະສອບຊາຍໄດ້ຫຼືມີເວລາຫວ່າງຫາຼຍ
ເພື່ອເປ ນັອາສາສະໝັກທ່ີເປ ນັປະໂຫຍດ.ຖ້ານທ່ານສນົໃຈຳໃນການມີສວ່ນຮ່ວມ,ມີວິທີ
ເປ ນັຮ້ອຍທ່ີທ່ານສາມາດຊ່ວຍລັດເທກັຊັສທາງພາກເໜອືຕອນກາງກະກຽມແລະກຽມ
ພອ້ມຮັບມກັືບເຫດສຸກເສນີໃດໜຶງ່,ເລ່ີມຕ້ົນຈຳາກ:

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວ:
ການຈັຳດແຜນການກຽມພອ້ມໃນຄົວເຮືອນແລະຊ ດຸອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສ�ລັບ
ເຫດສຸກເສີນ,ການຮັບຮູ້ໄພອັນຕະລາຍຂອງທ່ານ,ການຕິດຕາມການແຈ້ຳງເຕືອນກ່ຽວກັບ
ສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ,ແລະການເຂ ົ້າຮ່ວມໃນການປອ້ງກັນເຫດອາຊະຍາກ�ແລະການ
ລາຍງານ.

ບໍລິການອາສາສະໝັກ:
ການສະໜບັສະໜູນຜູ້ຕອບສະໜອງຂ້ັນຕ້ົນ,ກຸມ່ບນັເທາົໄພພິບດັ,ອົງການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຊ ມຸຊົນ,ໜວ່ຍງານດ້ານກົດໝາຍ,ພະແນກດັບເພງີແລະການບໍລິການ
ທາງການແພດສຸກເສນີປະຈຳ�ທ້ອງຖ່ິນໃນຊ່ວງເວລາຂອງການສູນເສຍຢາ່ງໃຫຍຫ່ວຼງຂອງຊີ
ວິດຫຼືຊັບສນິ,ປະຊາຊົນມກັຈຳະຟ າ້ວບໍລິຈຳາກເສື້ອຜາ້ແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດ
ຊີວິດ.ອົງການບນັເທາົທກຸຫາຼຍແຫ່ງຮັບເອາົແຕ່ເງນິສດົເທ ົ່ານັນ້,ແລະການບໍລິຈຳາກຈຳະບ ໍ່
ຖືກນ�ໃຊ້.ກວດສອບຂະບວນການທ່ີຖືກນ�ໃຊ້ໂດຍອົງການຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າການບໍລິ
ຈຳາກຈຳະເປ ນັຜນົປະໂຫຍດຫາຼຍທ່ີສຸດແລະມີແນວໂນມ້ທ່ີຈຳະມອບໃຫ້ເຖິງມືຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.

KW2D0909
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ການເຝກິອົບຮົມ:
ຮຽນຮູ້ໃນການກຽມພອ້ມສ�ລັບເຫດສຸກເສນີ,ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງ,
ການປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນ,CPR,ການລະງບັເພງີ,ແລະວິທີການດ�ເນນີການຊອກ
ຫາແລະຊ່ວຍກູ້ຊີວິດ. ເມື່ອເຫດສຸກເສນີຈິຳງເກີດຂ້ຶນ,ມນັເຖິງເວລາທ່ີຈຳະດ�ເນນີການ.
ກຽມພອ້ມທ່ີປະເມນີສະຖານະການແລະນ�ໃຊ້ສາມນັສ�ນກຶຂອງທ່ານເພື່ອດູແລເບິງ່ແຍງ
ຕົວທ່ານເອງແລະຄົນທ່ີທ່ານຮັກ.ຊອກຫາແລະປະຕິບດັຕາມຄ�ແນະນ�ຈຳາກເຈຳ ົ້າໜາ້
ທ່ີຢູ ່ທ່ີບອ່ນເກີດເຫດການສຸກເສນີ.ໃນລະຫວ່າງທ່ີເຫດສຸກເສນີທ່ີຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ,
ທ່ານຍງັສາມາດຮັບຟ ງັຄ�ສັງ່ທ່ີເປ ນັທາງການຜາ່ນທາງສື່ມວນຊົນ.

ກອງທັບພນົລະເມອືງ:ການຮວມຕົວກັນຂອງຊ ມຸຊົນ-ການກະກຽມ
ຂອງປະເທດຊາດ

ພາລະກິດຂອງກອງທັບພນົລະເມອືງແມນ່ການນ�ໃຊ້ກ�ລັງແຮງຂອງທກຸໆຄົນຜາ່ນການ
ສກຶສາ,ການເຝກິອົບຮົມ,ແລະການຮັບໃຊ້ອາສາສະໝັກ.ພວກເຂາົເຈຳ ົ້າສນັຍາທ່ີຈຳະເຮດັ
ໃຫ້ຊ ຸມຊົນປອດໄພ,ເຂ ັ້ມແຂງ,ແລະກຽມພອ້ມທ່ີດີກວ່າເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບໄພຂ່ົມຂູ່ຂອງ
ການກໍ່ການຮ້າຍ,ການກໍ່ອາຊະຍາກ�,ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ,ແລະໄພພິບດັ
ທກຸປະເພດ.ກອງທັບພນົລະເມອືງສົງ່ເສມີມາດຕະການຕ່າງໆສ�ລັບທ່ານເພື່ອເຮດັໃຫ້
ຄອບຄົວຂອງທ່ານ,ບາ້ນຂອງທ່ານ,ແລະຊ ມຸຊົນຂອງທ່ານປອດໄພເພີ່ມຂ້ຶນຈຳາກໄພຂ່ົມ
ຂູ່ຂອງການກໍ່ອາຊະຍາກ�,ການກໍ່ການຮ້າຍ,ແລະໄພພິບດັທກຸປະເພດ.
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ໂຄງການ:

ຂໍ້ເທດັຈິຳງ:ໃນປດັຈຸຳບນັ,ມີສະພາກອງທັບພນົລະເມອືງທ່ີຮັບໃຊ້78% ຂອງຈຳ�ນວນປະຊາ
ກອນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາທັງໝົດ.ໃຫ້ເຂ ົ້າໄປທ່ີwww.citizencorps.comເພື່ອ
ຊອກຫາສະພາກອງທັບພນົລະເມອືງທ່ີມີບດົບາດຢູ ໃ່ນພາກສວ່ນຂອງລັດເທກັຊັສພາກ
ເໜອືຕອນກາງຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢາກມີບົດບາດໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຊ ມຸຊົນຂອງທ່ານ
ກະກຽມສ�ລັບເຫດສຸກເສີນ,ໃຫ້ເຂ ົ້າຮ່ວມກອງທັບພນົລະເມອືງ.ຮັບຂ ໍ້ມູນໄດ້ທ່ີ:

www.citizencorps.com

ສະຖາບັນການສຶກສາກ່ຽວກັບການດັບເພງີແລະຕ�ຫຼວດສ�ລັບ
ພນົລະເມອືງ
ພະແນກດັບເພງີແລະພະແນກຕ�ຫວຼດປະຈຳ�ທ້ອງຖ່ິນຂອງລັດເທກັຊັສພາກເໜອືຕອນກາງໄດ້ສະ
ເໜີຫຼັກສູດການຮຽນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີສນົໃຈຳໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະນກັງານແລະນະໂຍບາຍ
ເພີ່ມເຕີມແລະການມີບດົບາດໃນການຊ່ວຍປກົປອ້ງຊ ມຸຊົນຂອງເຂາົເຈຳ ົ້າ. ຫົວຂໍ້ຫຼກັສູດການຮຽ
ນອາດປະກອບດ້ວຍການເຝກິອົບຮົມທາງການແພດສຸກເສນີ,ການຕິດຕ ໍ່ສື່ສານ,ຫຼກັເກນແລະ
ການເຝກິອົບຮົມດ້ວຍການລົງມືເຮດັ.ເພື່ອຊອກຫາໂຮງຮຽນທ່ີຢູ ່ໃກ້ທ່ານ,ໃຫ້ຕິດຕ ໍ່ຫາພະແນ
ກຕ�ຫວຼດແລະພະແນກດັບເພງີປະຈຳ�ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ.
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NOAAການກະຈາຍສຽງກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທ່ີອັນຕະລາຍທັງ
ໝດົ(NWR)
ຮັບຟ ງັຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຫດສຸກເສີນ.ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນເຫດສຸກ
ເສີນ(EAS)

• ບດິວິທະຍຸໄປຫາຄ້ືນWBAP820AMສ�ລັບຄ�ແນະນ�.
• ລະບບົການແຈ້ຳງເຕືອນໄພກາງແຈ້ຳງ:
• ເອາົໃຈຳໃສ່ຕ ໍ່ກັບສຽງຫວໍ
• ອາດຈຳະໃຊ້ສຽງຫວໍສ�ລັບການແຈ້ຳງເຕືອນໄພອັນຕະລາຍທັງໝົດ.
• ເມື່ອສຽງຫວໍດັງຂ້ຶນໃຫ້ເຂ ົ້າໄປໃນບາ້ນແລະບດິຫາຄ້ືນຂ່າວທ້ອງຖ່ິນແລະ

ລາຍການກະຈຳາຍສຽງເພື່ອເຂ ົ້າໃຈຳກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງເຫດສຸກເສນີ

ການອອກອາກາດຜາ່ນທາງໂທລະທັດ:
• ເຝ ົ້າສງັເກດການລົບກວນເລ່ືອງສຸກເສນີແລະບດິຫາຄ້ືນສະຖານີຂ່າວ.

ການແຈ້ຳງເຕືອນເຫດສຸກເສນີຜາ່ນທາງໂທລະສບັກັບກັນ:
• ກວດສອບນ�ຫ້ອງການຄຸມ້ຄອງເຫດສຸກເສນີປະຈຳ�ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານເພື່ອເບິງ່ວ່າ

ເຂາົເຈຳ ົ້າມີລະບບົການແຈ້ຳງເຕືອນຜາ່ນທາງໂທລະສບັຫຼືບ ໍ່ແລະ
ຈຳະໃຊ້ມັນໄດ້ແນວໃດ.

• ພະແນກຕ�ຫວຼດຫຼືພະແນກດັບເພງີໃນຊ ມຸຊົນຫາຼຍແຫ່ງສາມາດເອາົທ່ານເຂ ົ້າສູ່ລະ
ບບົການແຈ້ຳງເຕືອນຜາ່ນທາງລະບບົຂໍ້ຄວາມຖ້າຫາກມີໄພຂ່ົມຂູ່ຫຼືອັນຕະລາຍໃນທ່ີ
ສາທາລະນະ

• ເຂ ົ້າສູ່ລະບບົຖ້າຫາກສິ່ງນີ້ຖືກນ�ສະເໜີໃນພື້ນທ່ີຂອງທ່ານ.
• ສົງ່ເສີມໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທ່ີຢູ ່ໃນໄວຮຽນວິທະຍາໄລລົງທະບຽນເພ່ືອ

ຮັບຂໍ້ຄວາມຈຳາກລະບບົການແຈ້ຳງເຕືອນເຫດສຸກເສນີໃນຂອບເຂດສະຖາບນັການສກຶ
ສາຫຼືເຫດສຸກເສນີອ່ືນ .ໆ

ການສ່ົງຂ່າວຕາມທາງຫວຼງ:
• ຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຫດສຸກເສນີໃນກະດານຂ່າວສ�ລັບທາງຫວຼງ.
• ວິທະຍຸມກັຈຳະແຈ້ຳງໃຫ້ຮູ່ກ່ຽວກັບເສ ັ້ນທາງສ�ຮອງໃນກໍລະນິທ່ີມີການປດິທາງຫວຼງຫຼື

ມີອຸບັດຕິເຫດທ່ີເຮດັໃຫ້ຕ້ອງປດິທາງດ່ວນ

ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນເຫດສຸກເສີນ
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ການປົກປ້ອງຊຸມຊົນຂອງທ່ານ

ການບໍລິການສຸກເສີນພນົລະເຮືອນຂອງນກັກະຈາຍສຽງທາງວິທະຍຸ
ສະໝກັຫ້ິຼນ
ການບໍລິການສຸກເສນີພນົລະເຮືອນຂອງນກັກະຈຳາຍສຽງທາງວິທະຍຸສະໝັກຫຼິ້ນ
(RACES)ແມນ່ການບໍລິການສາທາລະນະທ່ີໃຫ້ບໍລິການໂດຍກຸມ່ອາສາສະໝັກຂອງ
ພະນັກງານຕ ໍ່ສາຍກະຈຳາຍສຽງທາງວິທະຍຸສະໝັກຫ້ິຼນ.RACESແມນ່ຖືກບໍລິຫານໂດຍ
ໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງເຫດສຸກເສນີປະຈຳ�ທ້ອງຖ່ິນ,ເຂດແລະຂອງລັດ,ແລະຖືກສະໜບັ
ໜູນໂດຍໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງເຫດສຸກເສນີຂອງລັດຖະບານກາງ(FEMA).ໂດຍທ່ີເປ ນັ
ສວ່ນໜຶງ່ຂອງການບໍລິການກະຈຳາຍສຽງທາງວິທະຍຸສະໝັກຫຼິ້ນ,ມນັສະໜອງໃຫ້ການຕິດ
ຕ ໍ່ສື່ສານທາງວິທະຍຸສ�ລັບຈຸຳດປະສງົໃນການກຽມພອ້ມພນົລະເຮືອນໃນລະຫວ່າງຊ່ວງທ່ີ
ເກີດເຫດສຸກເສີນຂອງພົນລະເຮືອນໃນທ້ອງຖ່ິນ,ເຂດພູມີພາກຫຼືທ່ົວປະເທດ.ເຫດສຸກ
ເສນີອາດປະກອບດ້ວຍ:ກິດຈຳະກ�ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສງົຄາມ,ໄພພິບດັທາງທ�ມະຊາດ,ການ
ຂາດແຄນພະລັງງານໄຟຟ າ້,ໄພນ�າຖ້ວມ,ການຊອກຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ,ພາວະສຸກເສນີທາງອາ
ກາດ,ແລະອ່ືນ .ໆ ສ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,ໃຫ້ເຂ ົ້າໄປທ່ີwww.usraces.org/.

ນັກສັງເກດການກ່ຽວກັບພະຍຸຂອງSKYWARN
ການບໍລິການແຈ້ຳງເຕືອນສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ(NWS)ໄດ້ສາ້ງເຄືອຂ່າຍຂອງນກັສງັ
ເກດການSKYWARNເພື່ອຊ່ວຍໃນການຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທ່ີສ�ຄັນ.
ຜູ້ອາສາສະໝັກເຫຼົາ່ນີ້ຈຳະຊ່ວຍລະບຸແລະອະທິບາຍກ່ຽວກັບລົມພະຍຸໃນທ້ອງຖ່ິນທ່ີຮ້າຍ
ແຮງ,ເຊ່ິງເຮດັໃຫ້NWSສາມາດປະກາດແຈ້ຳງເຕືອນກ່ຽວກັບພະຍຸທໍນາໂດ,ພະຍຸຝນົຟ າ້
ຄະນອງຮ້າຍແຮງແລະນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນທ່ີກົງກັບເວລາແລະຖືກຕ້ອງທ່ີສຸດ.ນກັສງັເກດ
ການSKYWARN ເປ ນັຜູເ້ຝ ົ້າສງັເກດການປອ້ງກັນຂ້ັນທ�ອິດຂອງປະເທດທ່ີຕິດຕາມ
ສະພາບອາກາດທ່ີຮ້າຍແຮງແລະຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດຄົນຫາຼຍພນັຄົນເປ ນັປະຈຳ�ທກຸປ .ີສ�
ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,ໃຫ້ເຂ ົ້າໄປທ່ີwww.srh.noaa.gov/fwd.
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ການປົກປ້ອງເຂດຄຸ້ມບ້ານຂອງທ່ານ

ການເຝ ົ້າສັງເກດເຂດຄຸ້ມບ້ານ

ວາງແຜນຈັຳດກອງປະຊ ມຸການເຝ ົ້າສງັເກດເຂດຄຸມ້ບາ້ນ.ມນັສ�ຄັນທ່ີທ່ານສາມາດຮ່ວມມື
ກັບເພື່ອນບາ້ນຂອງທ່ານເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສນີ.ພອ້ມກັນທ່ານສາມາດຊ່ວຍ
ປກົປອ້ງບາ້ນແລະລູກໆຂອງທ່ານໄດ້.ຫ້ອງການຂອງເຈຳ ົ້າໜາ້ທ່ີຮັກສາກົດໝາຍຫຼືສະ
ຖານີຕ�ຫວຼດປະຈຳ�ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຫຼືເຂ ົ້າໄປທ່ີ
http://www.ncpc.org/topics/home-and-neighborhood-safety/
neighborhood-watchສ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ສະພາປ ອ້ງກັນການກ ໍ່ອາຊະຍາກ�ແຫ່ງຊາດ
(ຈ່ົຳງຄິດກ່ຽວກັບMcGrufftheCrimeDog)ຍງັມີຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສາ້ງແບບແຜນ
ໂຄງການເຝ ົ້າສງັເກດເຂດຄຸມ້ບາ້ນ.ໃຫ້ເຂ ົ້າໄປທ່ີwww.ncpc.org.

WWW.KNOWHAT2DO.COM



ການໜອີອກໄປ

ໃນເຫດສຸກເສນີສະເພາະໃດໜຶງ່,ທ່ານຈຳະຕ້ອງປະເຊີນໜາ້ກັບການຕັດສນິໃຈຳກ່ຽວກັບສະ
ພາບອາກາດວ່າທ່ານຄວນຈຳະຢູ ່ຫຼືຈຳະໜອີອກໄປ.ເຈຳ ົ້າໜາ້ທ່ີປະຈຳ�ທ້ອງຖ່ິນອາດຈຳະຫຼື
ອາດຈຳະບ ໍ່ສາມາດໃຫ້ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີກ�ລັງເກີດຂ້ຶນຢູ ່ແລະສິ່ງທ່ີທ່ານຄວນເຮດັໄດ້
ໂດຍທັນທີ.ມນັແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງທ່ານໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນໃຫ້ຫາຼຍເທ ົ່າທ່ີຈຳະຫາຼຍໄດ້
ແລະໃຊ້ສາມນັສ�ນກຶຂອງທ່ານໃນການຕັດສນິໃຈຳ.

ການຫົຼບໄພໃນສະຖານທ່ີ
ໃນເຫດສຸກເສນີສະເພາະໃດໜຶງ່,ມນັດີທ່ີສຸດທ່ີຈຳະຢູ ່ໃນບອ່ນທ່ີທ່ານຢູ ່ແລະຫຼກີລ້ຽງຈຳາກ
ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງແລະ/ຫຼືສາ້ງສິ່ງປອ້ງກັນລະຫວ່າງຕົວທ່ານແລະອາກາດທ່ີເປ ນັ
ພດິທ່ີອາດຈຳະມີຢູ ່ຂ້າງນອກ.ຖ້າທ່ານເຫ ນັເສດສິ່ງຂອງຈຳ�ນວນຫຼວງຫາຼຍໃນອາກາດ,ຫຼື
ຖ້າເຈຳ ົ້າໜາ້ທ່ີປະຈຳ�ທ້ອງຖ່ິນເວ ົ້າວ່າອາກາດເປ ນັພດິຮ້າຍແຮງທ່ານອາດຈຳະຍງັຕ້ອງ“ປດິ
ຫ້ອງ”(ເບ່ິງໃນໜາ້ຄິດ.22)

• ພາຄອບຄົວແລະສດັລ້ຽງຂອງທ່ານເຂ ົ້າໄປໃນບາ້ນ.
• ລັອກປະຕ,ູປດິປອ່ງຢ ຽ້ມ,ປອ່ງລະບາຍອາກາດແລະຝາເຕາົຝ ງີໄຟ.
• ປດິພດັລົມ,ເຄ່ືອງປ ບັອາກາດແລະລະບບົເຄ່ືອງເຮດັຄວາມຮ້ອນແບບບງັຄັບອາ

ກາດ.
• ເອາົຊ ດຸອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສ�ລັບເຫດສຸກເສນີຂອງທ່ານເຂ ົ້າໄປໃນຫ້ອງພາຍໃນທ່ີມີ

ປອ່ງຢ ຽ້ມພຽງແຕ່ສອງສາມປອ່ງ.
• ປດິປອ່ງຢ ຽ້ມ,ປະຕູແລະປອ່ງລະບາຍອາກາດທັງໝົດດ້ວຍແຜນ່ປຼາສຕິກແລະ

ສາຍເທບັມດັທໍ່.
• ເບິງ່ໂທລະທັດ,ຟ ງັວິທະຍຸຫຼືກວດສອບອິນເຕີເນດັເລ້ືອຍໆເພື່ອຮັບຂ່າວສານ

ແລະຄ�ສັງ່ທາງການເມື່ອມໃີຫ້ໃຊ້.

ການໜີອອກໄປ
ໃນກໍລະນີສຸກເສນີໃນເວລາທ່ີທ່ານຖືກສັງ່ໃຫ້ອອກຈຳາກຫຼືທ່ານຕັດສນິໃຈຳທ່ີຈຳະໜີອອກ
ໄປ,ຈ່ົຳງວາງແຜນວ່າທ່ານຈຳະເຕ ົ້າໂຮມຄອບຄົວຂອງທ່ານແນວໃດແລະຄາດວ່າທ່ານຈຳະໄປ
ໃສ.ເລືອກຈຸຳດໝາຍປາຍທາງຫາຼຍແຫ່ງໃນທິດທາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີທາງ
ເລືອກ.
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ຈັດແຜນການໜີອອກໄປ:

• ວາງແຜນກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີເພື່ອພບົປະກັນພາຍໃນແລະນອກເຂດຄຸມ້ບາ້ນໃກ້ຄຽງ
ຂອງທ່ານ.

• ເກບັຮັກສາອາຍແກ ັສໄວ້ຢ ່າງໜອ້ຍເຄ່ິງຖັງໃນລົດຂອງທ່ານຕະຫອຼດເວລາເພື່ອໃນກໍ
ລະນີທ່ີທ່ານຈຳ�ເປ ນັຕ້ອງອົບພະຍົບ.

• ສາ້ງຄວາມລ້ຶງເຄີຍກັບເສ ັ້ນທາງສ�ຮອງທ່ີນ�ພາອອກຈຳາກພ້ືນທ່ີຂອງທ່ານ.
• ຖ້າທ່ານບ ໍ່ມີລົດ,ວາງແຜນກ່ຽວກັບວິທີການຂົນສົງ່ອ່ືນ .ໆ
• ເອາົຊ ດຸອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສ�ລັບເຫດສຸກເສນີຂອງທ່ານໄປນ�.
• ລັອກປະຕູທ່ີຢູ ່ຂ້າງຫຼງັທ່ານ.
• ເອາົສດັລ້ຽງໄປນ�,ແຕ່ໃຫ້ເຂ ົ້າໃຈຳວ່າມີພຽງແຕ່ສັດທ່ີໃຫ້ບໍລິການເທ ົ່ານັນ້ທ່ີສາມາດ

ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ ົ້າໄປໃນບ່ອນຫຼບົໄພສາທາລະນະ.



ການຟື້ ນຟູຈາກໄພພິບັດ,
ການຊອກຫາຄວາມຫວັງອີກຄ້ັງ

ການຟ ື້ນຟູຈຳາກໄພພິບດັໂດຍຕາມປກົກະຕິແມ່ນຂະບວນການທ່ີຄ່ອຍເປ ນັຄ່ອຍໄປ.ຜູ້
ເຄາະຮ້າຍຈຳາກການໂຈຳມຕີ9/11,ພະຍຸທໍນາໂດໃນGarland/Rowlettແລະພະຍຸເຮຣິ
ເຄນKatrinaແລະHarveyສາມາດບອກທ່ານໄດ້ວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນານໃນການ
ເຮດັໃຫ້ບາ້ນ,ຊ ມຸຊົນ,ແລະຊີວິດຂອງທ່ານກັບສູ່ສະພາບປກົກະຕິ.

ທັນທີຫຼງັຈຳາກການເກີດເຫດສຸກເສນີ,ຄວາມປອດໄພແມ່ນເລ່ືອງທ່ີສ�ຄັນທ່ີສຸດ.ການເປ ນັ
ຢູ ່ທ່ີດີທາງດ້ານຈິຳດໃຈຳແລະຮ່າງກາຍຈຳະຍງັຄົງມີຄວາມກັງວົນສ�ລັບບາງເວລາຕ ໍ່ມາ.ມນັສ�
ຄັນໃນການຮູ້ວິທີການເຂ ົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທ້ອງຖ່ິນແລະປະເທດເພື່ອເຮດັໃຫ້ຂະ
ບວນການຟ ື້ນຟູໄວຂ້ຶນແລະຫຼ ຸດຜອ່ນຄວາມຕຶງຄຽດລົງ.

ປະຕິບັດ.10

ເຂ ົ້າໄປທ່ີwww.fema.org.ກວດເບິງ່ພາກສວ່ນກ່ຽວກັບແຫຼງ່ຂ ໍ້ມູນທ້ອງຖ່ິນໃນໜາ້
ປະຕິບັດ.17ສ�ລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຟ ື້ນຟູຈຳາກໄພພິບດັສະເພາະເຊ ັ່ນພະຍຸທໍນາໂດ,
ນ�າຖ້ວມກະທັນຫັນແລະສະພາບອາກາດໃນຊ່ວງລະດູໜາວ.
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ການຊ້ີນ�ດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ
ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານຄວນເປ ນັ
ຄວາມຫ່ວງໃຍຂ້ັນທ�ອິດຫັຼງຈາກການເກີດໄພພິບັດ:
• ກວດສອບເບິງ່ການບາດເຈຳບັ.
• ຢາ່ພະຍາຍາມເຄ່ືອນຍາ້ຍຄົນທ່ີໄດ້ຮັບບາດເຈຳບັຢາ່ງໜກັໜວ່ງຍກົເວ ັ້ນແຕ່ວ່າເຂາົເຈຳ ົ້າຢູ ່ໃນຂີດ

ອັນຕະລາຍທ່ີເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍຫຼືການບາດເຈຳບັເພີ່ມຕ່ືມ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງເຄ່ືອນຍາ້ຍຄົນທ່ີໝົດສະຕິ,ກ່ອນອ່ືນແມນ່ເຮດັໃຫ້ຄໍແລະຫຼງັໝ້ັນຄົງ,ຈຳາກນັນ້

ໃຫ້ໂທຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທັນທີ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບ ໍ່ໄດ້ໃຊ້ກ�ລັງຫຼາຍເກີນໄປຫັຼງຈາກເກີດເຫດການ
ສຸກເສີນ:
• ຄ�ນງຶເຖິງຄວາມອ່ອນເພຍ.ພກັຜອ່ນໃຫ້ພຽງພໍ.
• ຢາ່ພະຍາຍາມເຮດັຫຍງັຫາຼຍເກີນໄປໃນທັນທີ.ກ�ນດົລ�ດັບຄວາມສ�ຄັນແລະກະຕຸນ້ຕົວ

ທ່ານເອງ.
• ດ່ືມນ�າສະອາດຫາຼຍໆແລະກິນອາຫານທ່ີດີ.
• ໃສ່ເກີບແລະຖົງມືສ�ລັບເຮດັວຽກທ່ີແໜນ້ໜາ.
• ເມື່ອເຮດັວຽກກ່ຽວກັບເສດສິ່ງຂອງທ່ີຖືກທ�ລາຍ,ໃຫ້ລ້າງມືຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູ່ແລະນ�າ

ສະອາດ.

ຄ�ນງຶເຖິງບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພໃໝ່ທ່ີເກີດຈາກໄພພິບັດ:
• ສງັເກດເບິງ່ຖະໜນົທ່ີຂາດພງັ,ອາຄານທ່ີເປ ິເປ ື້ອນ,ນ�າທ່ີເປ ິເປ ື້ນ,ແກ ັສຮ່ົວໄຫຼແກ້ວແຕກ,

ສາຍໄຟຟ າ້ທ່ີເສຍຫາຍ,ແລະພື້ນມື່ນ
• ແຈ້ຳງໃຫ້ເຈຳ ົ້າໜາ້ທ່ີທ້ອງຖ່ິນຮູ້ກ່ຽວກັບບນັຫາດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ,ລວມທັງ

ການຕົກເຮ່ຍຂອງສານເຄມ,ີສາຍໄຟຟ າ້ຕົກ,ຖະໜນົຂາດພງັ,ການແຜລ່ະບາດ,ແລະ
ສດັຕາຍ.
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ການກັບຄືນບ້ານ

ການກັບຄືນບ້ານສາມາດເປັນສ່ິງທ້າທາຍທາງຮ່າງກາຍແລະ
ທາງຈິດໃຈ.ເໜືອສ່ິງອ່ືນໃດ,ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງ:

• ຮັກສາວິທະຍຸທ່ີໃຊ້ຖ່ານໄວ້ກັບທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຟ ງັການລາຍງານອັບ
ເດດທ່ີຫຼາ້ສຸດກ່ຽວກັບເຫດສຸກເສນີແລະລາຍງານຂ່າວ.

• ໃຊ້ໄຟສາຍທ່ີໃຊ້ຖ່ານເພ່ືອກວດສອບເບ່ິງບາ້ນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ໝາຍເຫດ:
ຄວນເປ ດີໄຟສາຍຢູນ່ອກກ່ອນທ່ີຈຳະເຂ ົ້າໄປ,ຖ່ານອາດຈຳະສາ້ງປະກາຍໄຟທ່ີອາດຈຳະ
ລຸກໄໝ້ແກ ັສທ່ີຮ່ົວໄຫຼ,ຖ້າມ.ີ

• ລະວັງສດັ,ໂດຍສະເພາະແມນ່ງ ູພດິ.
ໃຊ້ໄມເ້ທ ົ້າເພື່ອເຂ່ຍຜາ່ນກອງຂ້ີເຫຍື່ອ.

• ລະມດັລະວັງສດັປາ່ແລະສດັອ່ືນ .ໆ
• ໃຊ້ໂທລະສບັພຽງແຕ່ເພື່ອລາຍງານເຫດສຸກເສນີທ່ີອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດເທ ົ່ານັນ້.
• ຢູ ່ໃຫ້ໄກຈຳາກຖະໜນົ.ຖ້າທ່ານຕ້ອງອອກໄປຂ້າງນອກ,ລະວັງວັດຖ ຸຫຼົນ່ໃສ;່ສາຍໄຟ

ທ່ີຕົກລົງມາ;ແລະກ�ແພງ,ຂົວ,ເສ ັ້ນທາງແລະທາງຍາ່ງທ່ີຊ ດຸໂຊມ.

ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະເຂົ້ າເຮືອນຂອງທ່ານ:
• ຍາ່ງອ້ອມດ້ານນອກຢາ່ງລະມດັລະວັງແລະກວດເບິງ່ສາຍໄຟທ່ີຫຼົມ່,ການຮ່ົວໄຫຂຼອງ

ແກສັແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄງສາ້ງ.
• ຖ້າທ່ານມີຄວາມສງົໄສກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ,ໃຫ້ຜູ້ກວດກາອາຄານຫຼືວິສາວະ

ກອນໂຄງສາ້ງມາກວດເບິງ່ບອ່ນຢູ ່ອາໄສຂອງທ່ານກ່ອນທ່ີຈຳະເຂ ົ້າໄປ

ຢາ່ເຂ ົ້ າໄປຖ້າ:
• ທ່ານໄດ້ກ່ິນແກສັ.
• ຍງັມີນ�າຖ້ວມຂັງອ້ອມອາຄານຢູ.່
• ເຮືອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈຳາກໄຟໄໝ້ແລະເຈຳ ົ້າໜາ້ທ່ີຍງັບ ໍ່ທັນປະກາດ

ວ່າມນັປອດໄພແລ້ວ.
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ໃນເວລາທ່ີທ່ານເຂ ົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງທ່ານ

ເຂ້ົ າເບ່ິ ງwww.fema.govຫືຼ ເບ່ິ ງຫົວຂໍ້ ແຫ່ຼ ງຄວາມ
ຊ່ວຍເຫືຼ ອໃນທ້ອງຖ່ິ ນໃນໜ້ າປະຕິ ບັ ດ.16ເພື່ ອເບ່ິ ງ
ລາຍການແຫ່ຼ ງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼ ອດ້ ານການຟ້ື ນຟູ .

• ເຂົ້ າໄປຍ່າງລະມັດລະວັງແລະກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ.ລະວັງແປ້ນທ່ີຫຼົມແລະ
ພື້ນທ່ີມື່ນ.

• ຖ້າທ່ານໄດ້ກ່ິນແກັສຫຼືໄດ້ຍິນສຽງຟໍ່ຫຼືສຽງລົມເປົ່ າ,ໃຫ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມແລະ
ອອກຈຳາກພື້ນທ່ີໃນທັນທີ.ປິດວາວແກັສຫຼັກຈຳາກດ້ານນອກແລະໂທຫາບໍລິສັດ
ແກັສ.

• ຖ້າທ່ານເຫັນປະກາຍໄຟຫຼືສາຍໄຟຂາດຫຼືຫຼຸດອອກມາ,ໃຫ້ກວດເບິ່ງລະບົບ
ໄຟຟ້າ.ຖ້າເປັນໄປໄດ້,ໃຫ້ປິດໄຟຟ້າຢູ່ກ່ອງຟິວຫຼັກຫຼືເບກເກີວົງຈຳອນ.

• ຖ້າທ່ານເຫັນຫຼັງຄາ,ພື້ນແລະປ່ອງຄວັນແຕກຫຼືຖ້າມັນເບິ່ງຄືວ່າອາຄານອາດຈຳະ
ພັງລົງມາ,ໃຫ້ອອກຈຳາກພື້ນທ່ີໃນທັນທີ.

• ຖ້າເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າປຽກ,ໃຫ້ປິດໄຟຟ້າຢູ່ກ່ອງຟິວຫຼືເບກເກີວົງຈຳອນຫຼັກ.ຈຳາກ
ນັ້ນ,ຖອດປັກສຽບເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າແລະປະໃຫ້ມັນແຫ້ງ.

• ຖ້າທໍ່ເສຍຫາຍ,ໃຫ້ປິດວາວນ�າຫຼັກ.ກວດເບິ່ງນ�ເຈຳົ້ າໜ້າທ່ີທ້ອງຖ່ິນກ່ອນທ່ີຈຳະໃຊ້
ນ�າ.ດູດນ�າອອກຈຳາກບໍ່ແລະໃຫ້ເຈ້ົຳາໜ້າທ່ີມາທົດສອບນ�າ.

• ກ�ຈັຳດອາຫານແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງໝົດຖ້ິມທ່ີທ່ານສົງໄສວ່າອາດຈຳະມີການປົນ
ເປື້ ອນຫຼືສ�ຜັດກັບນ�າຖ້ວມ.

• ຖ້າຫ້ອງໃຕ້ດິນຂອງທ່ານຖືກນ�າຖ້ວມ,ໃຫ້ດູດນ�າອອກຊ້າໆ(ປະມານໜຶ່ງ
ສ່ວນສາມຂອງນ�າຕໍ່ມື້)ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍ.

• ໃນເວລາເປີດຕູ້,ລະວັງສິ່ງຂອງທ່ີອາດຈຳະຫຼົ່ນໃສ່.
• ອະນາໄມສານເຄມີທ່ີຕົກເຮ່ຍໃນເຮືອນ.ຂ້າເຊ້ືອສິ່ງຂອງທັງໝົດທ່ີອາດຈຳະປົນ

ເປື້ ອນກັບນ�າເສຍ,ແບັກທີເຣຍຫຼືສານເຄມີ.
• ໂທຫາຕົວແທນປະກັນໄພຂອງທ່ານ.ຖ່າຍຮູບເອົາຄວາມເສຍຫາຍ.ຮັກສາ

ບັນທຶກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າການສ້ອມແປງແລະການອະນາໄມໄວ້ໃຫ້ດີ.

ເຂ ົ້າເບ່ິງwww.fema.govຫືຼເບ່ິງຫົວຂ ໍ້ແຫ່ຼງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນທ້ອງຖ່ິນ
ໃນໜາ້ປະຕິບັດ.17ເພື່ອເບ່ິງລາຍການແຫ່ຼງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສ�ລັບການຟ ື້ນຟູ.
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ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສ�ລັບໄພພິບັດ
ການຊ່ວຍເຫຼອືໂດຍກົງຕ ໍ່ກັບບຸກຄົນແລະຄອບຄົວອາດຈຳະມາຈຳາກຫາຼກຫາຼຍອົງການ
ເຊ່ິງລວມດ້ວຍ:
 •ອົງການບ ໍ່ຫວັງຜົນກ�ໄລ
 •ອົງການທາງສາດສະໜາ
 •ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ
 •ລັດຖະບານຂ້ັນລັດ

ໃນກລໍະນີໄພພບິດັຮ້າຍແຮງສວ່ນໃຫຍ,່ຍງັມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານກາງເຂ ົ້າມາ
ຊ່ວຍເຫຼອືບຸກຄົນແລະຄອບຄົວໃນເລ່ືອງບອ່ນຢູຊ່ົ່ວຄາວ,ການໃຫ້ຄ�ປກຶສາ(ສ�ລັບການ
ບນັເທາົທກຸຫຼງັໄພພບິດັ),ເງນິກູ້ດອກເບຍ້ຕໍ່າແລະເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລ້າ,ແລະການຊ່ວຍ
ເຫຼອືອ່ືນ .ໆລັດຖະບານກາງຍງັມີໂຄງການຕ່າງໆທ່ີຊ່ວຍເຫຼອືທລຸະກິດຂະໜາດນອ້ຍແລະ
ຊາວກະສກິອນນ�ອີກ.

ຄວາມໂສກເສ ົ້າດ້ານອາລົມທ່ີໄພພບັິດນ�ມາບາງຄ້ັງກໍສາມາດເປ ນັຄວາມເສຍຫາຍທ່ີ
ຫາຼຍກວ່າຄວາມເສຍຫາຍດ້ານການເງນິແລະການສູນເສຍເຮືອນ,ທລຸະກິດຫຼືຊັບສນິ
ສວ່ນຕົວ.

ຖ້າຊັບສນິຂອງທ່ານເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງໄພພບິດັ,ທ່ານສາມາດສະໝັກຂໍເອາົເງນິຊ່ວຍ
ເຫຼອືລ້າແລະການຊ່ວຍເຫຼອືໄດ້.ຊອກຫາລາຍຊ່ືແຫຼງ່ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຕ່າງໆຢາ່ງຄົບຖ້ວນ
ຂອງໄດ້ທ່ີwww.fema.gov
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ພະຍາຍາມຈ່ືຈ�ສ່ິງເຫ່ົຼານີ້:
• ທຸກຄົນທ່ີເຫັນຫຼືປະສົບກັບໄພພິບັດໃດໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ.
• ມັນເປັນເລ່ືອງປົກກະຕິໃນການຮູ້ສຶກກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງແລະ

ຂອງຄອບຄົວແລະຄົນໃກ້ຊິດຂອງທ່ານ.
• ຄວາມໂສກເສ ົ້າ,ຄວາມທກຸແລະຄວາມໃຈຳຮ້າຍຫາຼຍແມນ່ປະຕິກິລິຍາປກົກະຕິຕ ໍ່ກັບ

ເຫດການທ່ີຜດິປກົກະຕິ.
• ການຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານຈຳະຊ່ວຍທ່ານຟ ື້ນຟູໄດ້ໄວ.
• ການເນ ັ້ນໃສ່ຈຸຳດເດ ັ່ນແລະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານຈຳະຊ່ວຍທ່ານຟ ື້ນຕົວ.
• ການຍອມຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈຳາກໂຄງການໃນຊ ມຸຊົນແລະແຫຼງ່ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຕ່າງໆ

ແມນ່ເລ່ືອງທ່ີດີ.
• ທກຸຄົນມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີແຕກຕ່າງກັນແລະວິທີຮັບມືທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.
• ມນັເປ ນັເລ່ືອງທ�ມະດາທ່ີຢາກໂຕ້ຕອບຄືນຕ ໍ່ກັບຄົນທ່ີເຮດັໃຫ້ເກີດຄວາມເຈຳບັປວດນີ.້

ສັນຍານທ່ີຜູ້ໃຫຍ່ອາດຈະຈ�ເປັນຕ້ອງມີການໃຫ້ຄ�ປຶກສາແກ້ໄຂວິກິດ:
• ຫຍຸງ້ຍາກໃນການສື່ສານຄວາມນກຶຄິດ
• ນອນບ ໍ່ຫຼບັ
• ຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮັກສາຄວາມສມົດນຸໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົຳາ
• ມີຂີດຈຳ�ກັດຄວາມບ ໍ່ພໍໃຈຳຕໍ່າ
• ໃຊ້ຢາ/ເຫຼົາ້ຫາຼຍຂ້ຶນ
• ຄວາມເອາົໃຈຳໃສ່ມີຈຳ�ກັດ
• ປະສິດທິພາບການເຮດັວຽກບ ໍ່ໄດ້ດີ
• ເຈຳບັຫົວ/ມີບນັຫາເຈຳບັກະເພາະ
• ສາຍຕາມວົ/ໄດ້ຍນິບ ໍ່ຊັດເຈຳນ
• ມີອາການຄືເປ ນັຫວັດຫຼືໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
• ຂາດສະມາທິຫຼືສບັສນົ
• ຕ້ັງສະມາທິໄດ້ຍາກ
• ບ ໍ່ຢາກອອກຈຳາກເຮືອນ
• ໂສກເສ ົ້າຫຼືເສຍໃຈຳ
• ຮູ້ສກຶສິ້ນຫວັງ
• ອາລົມແປປວ່ນແລະຮ້ອງໄຫ້ອອກມາໄດ້ງາ່ຍ
• ຮູ້ສກຶຜດິຢາ່ງຫວຼງຫາຼຍແລະສງົໄສໃນຕົນເອງ
• ຢ າ້ນຄົນຫາູຍ,ຄົນແປກໜາ້ຫຼືການຢູ ່ຜູ້ດຽວ
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ຕິດຕ ໍ່ຫາອົງການສາດສະໜາ,ໜວ່ຍງານອາສາສະໝັກໃນທ້ອງຖ່ິນ, ຫຼືຜູ້ໃຫ້ຄ�ປກຶສາ
ມືອາຊີບເພື່ອຮັບການໃຫ້ຄ�ປກຶສາ.ນອກນັນ້,FEMAແລະລັດຖະບານຂ້ັນລັດແລະ
ທ້ອງຖ່ິນຂອງພ້ືນທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຜນົກະທົບອາດຈຳະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ຄ�ປກຶສາແກ້ໄຂວິກິດ.

ໜາ້ເວບັໄຊສ�ລັບເດກັຂອງKnoWhat2Doສອນເລ່ືອງອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ເດກັແລະ
ແນະນ�ພວກເຂາົໃຫ້ຮູ້ຈັຳກຊ ດຸອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ສ�ລັບເຫດສຸກເສນີແລະແຜນການຂອງ
ຄອບຄົວແລະການຝກຶຊ້ອມໃນແບບທ່ີບ ໍ່ເປ ນັໜາ້ຢ າ້ນກົວ.ເມື່ອເດກັຄຸນ້ເຄີຍກັບສິ່ງທ່ີ
ສາມາດເກີດຂ້ຶນແລະມແີຜນການເພື່ອເລ່ີມຕ້ົນຟ ື້ນຟູແລ້ວ,ພວກເຂາົຈຳະຮູ້ສກຶປອດໄພ
ກວ່າ.ເຂ ົ້າເບິງ່ພອ້ມກັບລູກຂອງທ່ານທ່ີwww.knowhat2do.com/kids.

ເອກະສານນີ້ຖືກຈັຳດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼອືລ້າຈຳາກໂຄງການເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລ້າຂອງອົງການ
ຄຸມ້ຄອງເຫດສຸກເສນີລັດຖະບານກາງ(FEMA/GPD)ທ່ີຢູ ່ພາຍໃນກະຊວງຄວາມ
ໝ້ັນຄົງແຫ່ງສະຫະລັດ.ທັດສະນະຫຼືຄ�ຄິດເຫ ນັທ່ີສະແດງໃນເອກະສານນີ້ແມນ່ຄ�ຄິດ
ເຫ ນັຂອງຜູ້ຂຽນແລະບ ໍ່ແມນ່ທັດສະນະຄິດເຫ ນັຫຼືນະໂຍບາຍທາງການຂອງ
FEMA/GPDຫຼືກະຊວງDepartmentofHomelandSecurity.

ເດ ກັນອ້ຍມີຄວາມສ່ຽງເປ ນັພິເສດຫັຼງຈາກໄພພິິບັດ.
ຮຽນຮູ້ວິທີທ່ີຈະຊ່ວຍເຂ າົເຈ ົ້າຮັບມືທ່ີwww.fema.gov.
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ເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານກາງ
ຂໍ້ມູນໄຂ້ຫວັດໃຫຍສັ່ດປ ກີ
ສູນຄວບຄຸມພະຍາດ
ສູນຄວບຄຸມພະຍາດ-
ການກຽມຄວາມພອ້ມແລະການໂຕ້ຕອບ
ສູນຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ
ແລະໂພສະນາການທ່ີນ�ໃຊ້
ກຸ່ມພນົລະເມອືງ
ກະຊວງສຸຂະພາບ
ແລະການບລິໍການມະນຸດ
ກະຊວງ
ຄວາມໝັນ້ຄົງແຫ່ງຊາດ
ກະຊວງ
ການຂົນສ່ົງ
ອົງການປກົປ ອ້ງ
ສ່ິງແວດລ້ອມ
FCC-ລະບົບແຈ້ງເຕືອນ
ເຫດສຸກເສີນ
ສ�ນກັງານສືບສວນ
ຂອງລັດຖະບານກາງ
ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ເຫດສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ
ອົງການຂົນສ່ົງ
ອົງການມະນຸດສະທ�
ຂອງລັດຖະບານກາງ
ແຫ່ງສະຫະລັດ
ວິທະຍຸສະພາບອາກາດNOAA

http://www.avianflu.gov

http://www.cdc.gov

http://www.bt.cdc.gov

http://vm.cfsan.fda.gov/list.html

http://www.citizencorps.gov

http://www.hhs.gov/

http://www.dhs.gov

http://www.dot.gov

http://www.epa.gov

http://ftp.fcc.gov/cgb/consumerfacts/eas.html

http://www.fbi.gov

http://www.fema.gov

http://transit-safety.volpe.dot.gov/Default.asp

http://www.hsus.org/

http://www.nws.noaa.gov/nwr/index.html

ແຫ່ຼງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ

ປຶ້ ມໄດເຣັກທໍຣີລາຍຊ່ືຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນປະຈຳ�ທ້ອງຖ່ິນ
ຂ ໍ້ມູນຕິດຕ ໍ່ສ�ລັບຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນປະຈຳ�ເຂດປກົຄອງແລະເທດສະບານ
ໃນລັດເທດັຊັສພາກເໜືອຕອນກາງກສໍາມາດພົບເຫ ນັໄດ້ໃນເວ ບັໄຊKnoWhat2Do.
www.KnoWhat2Do.com
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ເວັບໄຊຂອງລັດ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນ
ຂອງຜູ້ວ່າການ

ຄະນະກ�ມະການສຸຂະພາບສັດ
ຂອງລັດເທກັຊັສ
ຄະນະກ�ມະການຄຸນນະພາບສ່ິງແວດລ້ອມ
ຂອງລັດເທກັຊັສ

ພະແນກສຸຂະພາບ
ແລະການບລິໍການມະນຸ
ດຂອງລັດເທກັຊັສ

ພະແນກຂົນສ່ົງ
ຂອງລັດເທກັຊັສ
ການແຈ້ງເຕືອນ
ແບບໄຮ້ສາຍ

http://www.txdps.state.tx.us/dem/index.htm

http://www.tahc.state.tx.us/

http://www.tceq.state.tx.us/

http://www.dshs.state.tx.us

http://www.dot.state.tx.us/

http://www.wirelessamberalerts.org

ເວັບໄຊຂອງພາກພື້ນ

ເວັບໄຊອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກ�ໄລ
ສະພາກາແດງສະຫະລັດ

SalvationArmy

VolunteersActive
inDisaster

UnitedWay2-1-1

http://www.redcross.org

http://www.uss.salvationarmy.org/

http://www.nvoad.org/

http://national.unitedway.org/211/

ສະພາລັດຖະບານ
ຂອງລັດເທກັຊັສພາກເໜອືຕອນກາງ http://www.nctcog.org/ep

ຂໍ້ມູນການແຜ່ລະບາດ
ຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
Ready.gov-
ການກຽມຄວາມພອ້ມຂອງປະຊາຊົນ
USAFreedomCorps

ຫ້ອງການພະຍາກອນ
ສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ

http://www.pandemicflu.gov

http://www.ready.gov

http://www.serve.gov/

http://www.srh.weather.gov/fwd
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