
Các Mẫu Thông Báo và Cảnh Báo  
 
Dưới đây là các mẫu thông báo mà các cơ quan cảnh báo có thể sử dụng làm định hướng khi 
soạn thông báo cụ thể liên quan đến một tình huống khẩn cấp ở địa phương.  Đây không phải 
là danh sách đầy đủ các mẫu thông báo.  Bao giờ cũng nên điều chỉnh các thông báo chính 
thức cuối cùng cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của sự kiện cần thông báo.   
 
Các Mẫu Thông Báo Sơ Tán   
Thông Báo Dài  
• Đây là [Agency] thông báo lệnh bắt buộc sơ tán cho khu vực [location]. Hãy thực hiện các 

bước bảo vệ an toàn sau đây và rời đi ngay; 1.  Tập hợp tất cả các thành viên gia đình.  2. Tập 
hợp tất cả thú nuôi.  3. Chỉ tập hợp các vật dụng thiết yếu.  4. Nhớ mang theo các loại thuốc 
thiết yếu cùng với quý vị.  5. Tắt tất cả các thiết bị gia dụng và đèn trong nhà 6.  Khóa cửa.  Lộ 
trình sơ tán là:  [Evacuation Route]. Trung Tâm Sơ Tán mở cửa tại [Name and Location of 
Evacuation Center]. Để biết thêm thông tin, vui lòng theo dõi các đài phát thanh và truyền hình địa 

phương, truy cập trang mạng [url], hoặc gọi số [###-###-####].  
 
• [Agency] ban hành lệnh bắt buộc sơ tán cho khu vực [location]. Nha Khí Tượng Quốc Gia đã 

ban hành cảnh báo ngập lụt cho khu vực [location]. Tất cả các cư dân trong khu vực bị ảnh 
hưởng cần phải sơ tán ngay.  Trung Tâm Sơ Tán/Nhà Tạm Trú mở cửa tại [location]. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng tới [insert resource]. Vui lòng theo dõi đài [radio station] để biết tin tức 
cập nhật chi tiết.   
 
Thông Báo Ngắn  
• Lệnh Sơ Tán do Nguy Cơ Cháy Rừng cho khu vực [location]-Rời đi ngay - Thông tin chi tiết 

có trên trang mạng [Agency]  
 
Các Mẫu Thông Báo Trú Ẩn Tại Chỗ   
Thông Báo Dài  
• Đây là [Agency] thông báo lệnh trú ẩn tại chỗ bắt buộc cho các cư dân tại khu vực [location] do sự 

cố phát tán chất độc hại.  Áp dụng ngay các biện pháp tự bảo vệ sau đây:  1. Vào bên trong 
ngay và tiếp tục ở trong nhà hoặc tòa nhà.  2. Mang thú nuôi vào trong, chỉ trong trường hợp 
quý vị có thể làm thật nhanh.  3. Đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào.  4. Tắt hệ thống điều 
hoà không khí và quạt gió của hệ thống sưởi.  5. Đóng tấm thông gió của lò sưởi.  6. Tập hợp 
đài radio, đèn pin, thực phẩm, nước, và thuốc men.  7. Chỉ gọi 911 trong trường hợp quý vị 
thực sự gặp một tình huống khẩn cấp.  Quý vị sẽ được thông báo khi tình trạng nguy hiểm này 
đã qua và có thể ra ngoài cũng như trở lại sinh hoạt bình thường một cách an toàn.  Để biết 
thêm thông tin, vui lòng theo dõi các đài phát thanh và truyền hình địa phương, truy cập trang mạng 

[url], hoặc gọi số [###-###-####].  
 
• Sở Cứu Hỏa yêu cầu tất cả mọi người trong bán kính cách khu vực [location] 1/2 dặm vào trong nhà 

và tiếp tục ở trong nhà do một sự cố phát tán chất độc hại.  Tiếp tục ở trong nhà, đóng các cửa sổ, 
tắt hệ thống điều hòa không khí, và đưa thú nuôi vào trong nhà.  Sẽ có thêm thông tin.  [link]  
 
Thông Báo Ngắn  
• Phát Tán Chất Độc Hại.  Tất cả mọi người trong phạm vi cách khu vực [location] 1/2 dặm.  Vào 

trong nhà. Tiếp tục ở trong nhà. Tiếp tục theo dõi tin tức.  
 



Các Mẫu Thông Báo Lưu Ý Thời Tiết   
Thông Báo Dài  
• Đây là [Agency] thông báo lệnh bắt buộc sơ tán cho khu vực  [location] do nguy cơ ngập lụt. 

Hãy làm các bước bảo vệ an toàn sau đây và rời đi ngay:  1. Tập hợp tất cả các thành viên gia 
đình hoặc những người khác.  2. Tập hợp tất cả các thú nuôi 3.  Chỉ tập hợp các vật dụng thiết 
yếu. 4. Nhớ mang theo các loại thuốc thiết yếu cùng với quý vị. 5. Tắt tất cả các thiết bị gia 
dụng và đèn trong nhà. 6. Khóa cửa. Lộ trình sơ tán là: [Evacuation Route]. Trung Tâm Sơ Tán 
mở cửa tại [Name and Location of Evacuation Center]. Để biết thêm thông tin, vui lòng theo dõi 

các đài phát thanh và truyền hình địa phương, truy cập trang mạng [url], hoặc gọi số [###-###-
####].  
 
• Nha Khí Tượng Quốc Gia dự báo sẽ có lũ lụt tại [location] trong vòng 24 giờ tới.  Cảnh sát 

khuyến cáo các cư dân cư ngụ trong khu vực này nên chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng sơ tán 
bất kỳ lúc nào.  Tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị sơ tán ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật 
thông tin.   
 
Thông Báo Ngắn  
• Cảnh Báo Ngập Lụt cho khu vực [location] Tránh khu vực này.  Quay Đầu Lánh Nạn - Đừng 

Chết Đuối.  Tiếp tục theo dõi tin tức cập nhật.   
  

Mẫu Thông Báo về Vụ Xả Súng Đang Diễn Ra   
Thông Báo Dài  
• Đây là [Law Enforcement Agency] thông báo về một vụ nổ súng đang diễn ra gần [location]. 

Tránh xa khu vực này.  Nếu quý vị ở gần [location], hãy vào trong nhà, tiếp tục ở bên trong, và 
áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn sau đây:  1. Vào ngay bên trong và tiếp tục ở trong nhà 
hoặc tòa nhà. 2. Mang thú nuôi vào trong, chỉ trong trường hợp quý vị có thể làm thật nhanh. 3. 
Đóng và khóa tất cả các cửa sổ và cửa ra vào. 4. Gọi 911 ngay nếu quý vị gặp tình huống thực 
sự khẩn cấp hoặc nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào ở trong hoặc gần 
địa điểm của quý vị.  Quý vị sẽ được thông báo khi không còn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn 
của quý vị.  Để biết thêm thông tin, vui lòng theo dõi các đài phát thanh và truyền hình địa phương, 

truy cập trang mạng [url], hoặc gọi số [###-###-####].  
 
• Bắt đầu từ 11 giờ sáng, Cảnh Sát khuyến cáo dân chúng nên tránh khu vực [insert location]. 

Các viên chức cảnh sát đang ứng phó với một vụ nổ súng đang diễn ra.  Những người ở trong 
khu vực này nên tìm nơi trú ẩn và tắt âm điện thoại.  Nếu gặp kẻ nổ súng, CHẠY, TRỐN, 
CHỐNG CỰ.  Vui lòng truy cập trang mạng [link] để biết thêm thông tin và chờ hướng dẫn thêm.   
 
Thông Báo Ngắn  
• Đang có kẻ nổ súng gần [location]. Tránh Khu Vực Này hoặc Chạy, Trốn, Chống Cự.  Tiếp 

tục theo dõi tin tức cập nhật. 
 


