
CHỈ trở về nhà khi các cơ quan có thẩm quyền địa phương đưa ra thông báo
cho biết rằng tình hình đã an toàn trở lại.

Không cắt hoặc đi qua dây băng cảnh báo được dán trên cửa hoặc cửa sổ để
đánh dấu khu vực bị hư hại hoặc nếu thanh tra viên tòa nhà đã dán ký hiệu được
mã hóa bằng màu lên nhà bạn.

Khu vực này có thể không an toàn với trẻ em và thú cưng. Hãy cân nhắc để trẻ
và thú cưng ở lại cùng họ hàng hoặc bạn bè trong khi bạn quay lại kiểm tra nhà
để đảm bảo sự an toàn sau thảm họa.

Kiểm tra bên ngoài ngôi nhà xem có tình trạng đường dây diện bị lỏng, đường ống khí đốt bị vỡ hoặc hư
hỏng, tình trạng nứt móng, thiếu dầm đỡ hay bất kỳ hư hại nào khác không. Hư hỏng bên ngoài có thể là biểu
hiện của vấn đề nghiêm trọng bên trong. Nếu có thể, hãy đề nghị thanh tra viên tòa nhà kiểm tra cấu trúc trước khi bạn
đi vào.

Đừng cố mở cửa nếu cửa bị kẹt, bởi đó có thể là trụ đỡ cho toàn bộ ngôi nhà.

Ngửi xem liệu có mùi khí đốt không. Nếu phát hiện có khí tự nhiên hoặc khí propan hay nghe thấy tiếng xì hơi,
hãy rời khỏi khu nhà ngay lập tức và tránh đi thật xa khỏi nơi đó. Gọi ngay cho sở cứu hỏa sau khi bạn đến nơi
an toàn.

Nếu bạn có hệ thống bồn chứa propan, hãy tắt tất cả các van và liên hệ với nhà cung cấp propan để kiểm tra hệ
thống trước khi sử dụng lại.

Hãy để ý đến các loài động vật có thể đã đi vào nhà của bạn, chẳng hạn như loài gặm nhấm, rắn, nhện và côn
trùng. Khi kiểm tra nhà, hãy dùng gậy để gõ thật mạnh nhằm thông báo việc bạn đang ở trong nhà.

Các đồ vật bị hỏng, chẳng hạn như đồ nội thất hoặc cầu thang, có thể không còn đủ chắc chắn. Hãy thật cẩn thận khi
đi đến gần những đồ vật đó. Tránh cầm, đẩy hoặc dựa vào những phần bị hỏng của tòa nhà.

Trần nhà bị võng xuống sẽ rất nặng và nguy hiểm. Tránh đi bên dưới hoặc chọc vào giữa vùng bị hỏng vì làm như
vậy có thể khiến toàn bộ trần nhà sập xuống.

Sàn nhà bị sụt lún có thể sập xuống khi chịu sức nặng của cơ thể bạn. Do đó, không đi lên vùng sàn nhà này!

Nếu thời tiết khô ráo, hãy mở cửa sổ và cửa ra vào để thông gió và giúp nhà mau khô.

Nếu không có điện, hãy dùng đèn pin. Không dùng ngọn lửa mà không có phần chụp che chắn, bao gồm cả nến,
để kiểm tra tình trạng hư hỏng hoặc dùng làm nguồn sáng thay thế.

Nếu bạn dùng máy phát điện, đừng đặt máy phát điện trong nhà vì có thể gây ngộ độc carbon monoxide.

Tiến hành sửa chữa tạm thời, chẳng hạn như che lỗ hở , chống đỡ tường và loại bỏ mảnh vụn. Cất giữ tất cả biên lai.
Chụp ảnh những nơi bị hư hỏng. Bạn có thể cần những thứ này để chứng minh cho yêu cầu bồi thường bảo hiểm về
sau.

DANH SÁCH KIỂM TRA SỰ AN TOÀN CỦA CẤU TRÚC
Đánh giá các mối nguy hiểm tiềm ẩn sau khi cơn lũ đi qua

Gọi Austin 311 để yêu cầu kiểm tra sự an toàn của ngôi nhà
Gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng

Trước khi vào nhà, hãy kiểm tra thật cẩn thận và kỹ lưỡng các thành
phần cấu trúc của ngôi nhà:

Trích nguồn: redcross.org


