
Bộ công cụ chung  
 
Mạng Xã hội  
Nội dung dưới đây có thể được điều chỉnh và sử dụng trên các trang mạng xã hội cá 
nhân hoặc bởi các tổ chức để giúp lan tỏa nhận thức về các tài nguyên của Cảnh báo 
Động đất California. Các hashtag (#) giúp những người khác tìm được thông tin để đọc 
các bài đăng thịnh hành, trong khi sử dụng ký hiệu @ để gắn thẻ các tổ chức khác (sử 
dụng @Cal_OES khi đăng trên Twitter và @CaliforniaOES khi đăng trên Facebook). 
 

● Bắt đầu ngay những việc cần làm trước khi #độngđất xảy ra bằng cách theo dõi 
@cal_oes và truy cập earth.ca.gov. 

● Để giúp cư dân California chuẩn bị cho sự cố #độngđất sắp tới, @cal_oes cung 
cấp những cảnh báo động đất miễn phí mà có thể được tải xuống hoặc kích hoạt 
trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị cầm tay khác của bạn. Tìm hiểu thêm tại 
earthquake.ca.gov  

● Trong kỳ nghỉ này, hãy nói chuyện với những người khác trong nhà của bạn về 
việc chuẩn bị cho sự cố #độngđất và cách mà các công cụ 
#EarthquakeWarningCA có thể cung cấp cảnh báo vài giây trước khi rung chấn 
bắt đầu.  

● Chuẩn bị cho #độngđất đúng cách có nghĩa là có sẵn một bộ dụng cụ sơ cứu 
đáp ứng các nhu cầu của mọi người trong nhà. Tìm hiểu thêm về các công cụ 
#EarthquakeWarningCA như Ứng dụng #MyShake, #WEAs, và 
#AndroidEarthquakeAlerts tại earthquake.ca.gov.  

● Kỳ nghỉ lễ này bạn có tặng hay được tặng điện thoại hoặc máy tính bảng mới 
không? Hãy tải xuống Ứng dụng #MyShake / bật #AndroidEarthquakeAlerts và 
#WEA để nhận được cảnh báo #độngđất. Nếu động đất xảy ra, hãy cúi xuống, 
che chắn và bám chặt cho đến khi ngừng rung lắc. Tìm hiểu thêm: 
earthquake.ca.gov. 

● Tặng món quà giúp chuẩn bị sẵn sàng bằng cách chia sẻ thông tin với bạn bè và 
gia đình ở California về cách chuẩn bị cho các thảm họa như #độngđất. Tìm hiểu 
về các tài nguyên cảnh báo động đất miễn phí tại earth.ca.gov.  

● Nếu bạn đã có Ứng dụng #MyShake hoặc #AndroidEarthquakeAlert, hãy đảm 
bảo dịch vụ định vị trên điện thoại di động của bạn “luôn bật” để kết nối với các 
cảm biến mặt đất cung cấp cảnh báo #độngđất. Tìm hiểu thêm tại 
earthquake.ca.gov. 

 
Nội dung dành cho Bản tin  
Sử dụng nội dung dưới đây để sao chép/dán và chia sẻ với những đối tượng phù hợp 
khác thông qua email hàng loạt, bản tin hoặc các kênh khác. Đừng ngần ngại chỉnh 
sửa và cá nhân hóa nội dung này khi cần. 



 
Thiên tai, như động đất, xảy ra bất ngờ và có thể để lại những hậu quả nặng nề kéo dài 
mãi về sau. Trong những tình huống khẩn cấp, các cá nhân và gia đình buộc phải 
nhanh chóng tìm nơi trú ẩn hoặc sơ tán khỏi nhà, nơi làm việc hoặc các cơ sở khác. Nhờ 
việc chuẩn bị và lập kế hoạch từ trước, cư dân California có thể nhanh chóng thực hiện 
các hành động cứu hộ để bảo vệ an toàn cho bản thân khi động đất xảy ra. Điều quan 
trọng là tất cả các hộ gia đình phải chuẩn bị một kế hoạch ứng phó thiên tai cho gia 
đình; xác định các điểm trú ẩn an toàn tại nơi họ sống, làm việc và vui chơi; xác định 
các lối thoát hiểm khẩn cấp; xây dựng kế hoạch thông tin liên lạc; và có sẵn bộ dụng cụ 
sơ cứu.  
 
Để đảm bảo tất cả cư dân California được chuẩn bị sẵn sàng cho động đất, Văn phòng 
Dịch vụ Khẩn cấp (Cal OES) của Thống đốc California đã phát triển hệ thống Cảnh báo 
Động đất California, đây là hệ thống cảnh báo động đất toàn bang đầu tiên của quốc 
gia, cho người dùng thiết bị di động trong khu vực vài giây chuẩn bị trước khi xảy ra rung 
lắc. Cảnh báo Động đất California cung cấp các tài nguyên cảnh báo động đất miễn 
phí, bao gồm:  

● Ứng dụng MyShake. Một ứng dụng di động có thể được tải xuống cho các thiết bị 
di động miễn phí từ Google Play, Apple App Store.  Dịch vụ định vị của ứng dụng 
phải "luôn bật" để các cảm biến mặt đất có thể cảnh báo những người ở khu vực 
gần đó khi phát hiện rung lắc.  

● Cảnh báo Động đất Android. Hệ thống cảnh báo động đất có sẵn cho bất kỳ thiết 
bị Android mới hoặc cập nhật nào sử dụng công nghệ tương tự như Ứng dụng 
MyShake. 

● Cảnh báo Khẩn cấp qua Mạng Không dây (WEA). Tin nhắn dạng văn bản từ chính 
phủ trong các tình huống khẩn cấp. Những ngành này bao gồm: Các cảnh báo 
từ Tổng thống, cảnh báo Mối đe dọa sắp xảy ra (hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, v.v.) và 
cảnh báo AMBER. 

   
Các tài nguyên Cảnh báo Động đất California được thiết kế để thông báo cho người 
dùng nhanh chóng thực hiện hành động bảo vệ như cúi thấp người, che chắn, và bám 
chặt. Những công cụ cảnh báo động đất này có thể giúp bảo vệ tính mạng và ngăn 
ngừa thiệt hại đối với tài sản ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động 
đất. Trong các tình huống rung lắc nghiêm trọng, mọi người có thể bị ngã xuống đất, vì 
vậy việc tìm nơi trú ẩn trước khi rung lắc là điều cần làm.  
 
Để tìm hiểu thêm về Cảnh báo Động đất California, các công cụ cảnh báo miễn phí và 
các tài nguyên bổ sung dành cho công chúng, hãy truy cập earthquake.ca.gov.  
 



Mọi người trong cộng đồng cùng nhau chuẩn bị có thể giảm thiểu tác động thảm khốc 
của một trận động đất lớn. Đăng ký nhận bản tin Cảnh báo Động đất California trên 
trang web để nhận bộ công cụ chiến dịch, ảnh đồ họa cũng như tin tức & cập nhật mới 
nhất hoặc gửi email  đến earthquakeinfo@caloes.ca.gov.  


