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Cảnh báo Động đất
California
CẢNH BÁO ĐỘNG ĐẤT
CALIFORNIA
Chương trình chuẩn bị cho động đất nhằm mục
đích cung cấp công cụ và nguồn lực để giúp cảnh
báo người dân California trước khi xảy ra động
đất, và cho họ thời gian thực hiện các hành động
an toàn như cúi xuống, nấp, và bám chặt. Cảnh
báo này bao gồm ứng dụng di động MyShake,
cảnh báo khẩn cấp qua mạng không dây (WEA),
Hệ thống Cảnh báo Động đất Android, và trang
web Cảnh báo Động đất California:
www.earthquake.ca.gov.

TIN NHẮN CẢNH BÁO MYSHAKE,
BÁO ĐỘNG ANDROID & WEA
Tin nhắn "ShakeAlert" của MyShake
sẽ được gửi cho người dùng bằng
điện thoại thông minh ở gần khu vực xảy ra
một trận động đất lớn ngay khi các cảm
biết phát hiện rung lắc mặt đất. Ứng dụng
Myshake và người dùng Android phải kích
hoạt chức năng định vị trong điện thoại của
mình để nhận ShakeAlert, vì công nghệ này
dựa trên trạng thái ở gần với rung chấn.
Cảnh báo Khẩn cấp qua Mạng Không dây
(WEA) là các tin nhắn khẩn cấp ngắn gọn và
vì an toàn cộng đồng, được sử dụng trên
toàn quốc bởi các cơ quan được cấp phép
nhằm cảnh báo người dùng di động về các
nguy cơ sắp xảy ra trong khu vực của họ.
Các WEA được kích hoạt bởi các nhà mạng
không dây.

TÌM HIỂU THÊM
Sau đây là một số cách chuẩn bị cho một trận động đất:
Tải Ứng dụng MyShake, bật dịch vụ định vị để nhận các cảnh
báo động đất. Ứng dụng MyShake có sẵn trên Google Play
dành cho Android và App Store dành cho iPhone.

Truy cập earthquake.ca.gov để nhận tin tức mới nhất, thông
tin cập nhật, và thông tin liên quan đến ngành cụ thể.

ỨNG DỤNG MYSHAKE
Ứng dụng MyShake là công cụ cảnh báo động đất cho
điện thoại thông minh được phát triển bởi UC
Berkeley, hợp tác cùng với USGS ShakeAlert và Cal
OES. Ứng dụng này cung cấp cho người dùng gần nơi
xảy ra động đất một cảnh báo để ứng phó ngay khi
rung lắc được phát hiện. Ứng dụng cũng bao gồm các
mẹo chuẩn bị ứng phó và khả năng xem báo cáo thiệt
hại do "các nhà khoa học công dân" khác chia sẻ,
nhằm giúp California xây dựng một mạng lưới theo
dõi liền mạch toàn diện. Ứng dụng có sẵn bằng tiếng
Anh và tiếng Tây Ban Nha, các ngôn ngữ khác sẽ sớm
được hỗ trợ.

TÔI CẦN LÀM GÌ KHI TÔI NHẬN
ĐƯỢC CẢNH BÁO?
Lập ngay kế hoạch thực hiện CÚI XUỐNG,
NẤP VÀ BÁM CHẶT trong trường hợp xảy
ra động đất. Điều này bao gồm tránh xa khu
vực có kính, ẩn trú dưới một chiếc bàn chắc chắn,
bảo vệ phần đầu của bạn, và không di chuyển cho
đến khi mặt đất dừng rung chuyển. Các ngành cụ
thể cần phải xem xét các quy trình ứng phó khẩn
cấp trước khi xảy ra động đất và hành động nào
cần thực hiện khi có cảnh báo. Những ngành này
bao gồm:
Giáo dục
Nhóm Phản ứng Nhanh
Y tế
Sản xuất

Vận chuyển
An toàn Công cộng
Doanh nhiệp Nhỏ và Lớn
Cơ sở hạ tầng cho Dịch vụ Tiện ích

Lập sẵn kế hoạch để bạn có thể hành động nhanh chóng nếu bạn
nhận được cảnh báo động đất từ Ứng dụng MyShake, Android
hoặc WEA. Lập kế hoạch thưc hiện hành động an toàn CÚI
XUỐNG, NẤP VÀ BÁM CHẶT tại nơi bạn đang sống, làm việc, và
chơi.
Theo dõi Cal OES trên mạng xã hội!

Facebook: www.facebook.com/CaliforniaOES
Twitter: @Cal_OES
YouTube: www.youtube.com/user/CalEMATV
Instagram: @cal_oes

