Bám chặt lấy,

BÃO
đến rồi.
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Ngăn không cho các
Bàn bạc với bố mẹ về

đồ vật nhỏ ở ngoài trời,

địa điểm sơ tán! Nếu

hoặc các đồ vật nhẹ,

đang ở ngoài đường,

sắc bị thổi bay và làm

hãy mau vào trong nhà!

mọi người bị thương!
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ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI:

4

CỘNG TÁC VỚI:
TYPHOON

Khi có
Hãy hỏi bố mẹ xem

Đảm bảo không bỏ

bạn có thể giúp bố mẹ

sót các hướng dẫn an

phòng chống bão cho

toàn và các cập nhật

ngôi nhà như thế nào!

về tình hình cơn bão!

THẢM HOẠ
hãy làm theo
SAFE STEPS nhé

Hãy giữ bình tĩnh khi có

Vững vàng khi có

CHÁY

ĐỘNG ĐẤT
1

2
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Đến nơi có vị trí cao khi có

LŨ LỤT
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Hãy nhờ bố mẹ giúp
Hãy tránh xa cửa sổ, kính, và các đồ vật nặng!
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Hãy bật chuông báo cháy

Nếu quần áo bị

và gọi ngay cho dịch vụ

bắt lửa: Dừng lại!

khẩn cấp hoặc người lớn.

Nằm xuống! Và Lăn!

3

Ngắt điện tất cả các

các bạn chuẩn bị đồ

thiết bị điện!

để sơ tán!
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flood
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Hãy nấp dưới một chiếc bàn hoặ khung

Hãy kiểm tra các thông tin cập nhật về các tình trạng
khẩn cấp trên radio hoặc đIện thoạI thông minh.

cửa chắc chắn cho đến khi ngừng rung chấn!
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Bò dưới sàn để giữ mình
Nếu tay nắm cửa bị nóng,

bên dưới lớp khói và hãy

tìm một lối thoát khác!

bịt mũi và miệng lại nhé!

Hãy dùng thang bộ, không dùng thang máy!

Không bao giờ cố đi qua

Hãy đến nơi cao

dòng nước đang chảy.

nhất có thể!

