
ຄວາມປອດໄພຈາກຄ   ືນ້ຍ  ກັຊ  ູນາມ   ິ
 
ຄ   ືນ້ຍ  ກັຊ  ູນາມ  ແິມ  ນ່ເປ  ັນບ  ນັດາຄ   ືນ້ທະເລທ   ີ່ ສ  ວ່ນໃຫຍ  ເ່ກ  ດີມາຈາກແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວຢ   ູໃ່ຕ  ພ້   ື້ນມະຫາສະໝ  ດຸ. 
ແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວຢ   ູໃ່ນບ  ອ່ນນ    ັນ້ອາດຈະເຮ  ັດໃຫ  ເ້ກ  ດີເປ  ັນຄ   ືນ້ຍ  ກັຊ  ູນາມ  ທິ   ີ່ ສາມາດຂ   ຶນ້ເຖ  ງິຝ   ັ່ງໄດ  ພ້າຍໃນເວລາບ   ໍ່

ເທ   ົ່ າໃດນາທ  ີ, ແລະອາດຈະຂ   ຶນ້ສ  ງູເຖ  ງິ 20 ຫາ 50 ຟ  ດຸ ຢ   ູຕ່າມຊາຍຝ   ັ່ງທະເລໄດ  .້  
 
ສະມາຄ  ມົກາແດງອາເມຣ  ກິາຢ   ູໃ່ນເຂດອ  າ່ວສະໜອງຂ   ໍມ້  ນູຕ   ໍ່ ໄປນ   ີເ້ພ   ື່ ອເຮ  ັດໃຫ  ທ້  າ່ນ ແລະຄ  ນົທ   ີ່ ທ  າ່ນຮ  ກັມ  ີ
ຄວາມປອດໄພ ຖ  າ້ເກ  ດີມ  ຄີ   ືນ້ຍ  ກັຊ  ູນາມ  ຢິ   ູໃ່ນພ   ື້ນທ   ີ່ ຂອງທ  າ່ນຄ  :ື 
 
ວາງແຜນການ  
ການວາງແຜນການລ  ວ່ງໜ  າ້ແມ  ນ່ເປ  ັນຂ   ັນ້ຕອນທ   າໍອ  ດິເພ   ື່ ອຮ  ບັປະກ   ນັວ  າ່ຄອບຄ  ວົຂອງທ  າ່ນໄດ  ມ້  ກີານ
ກຽມພ  ອ້ມຕ   ໍ່ ຄ   ືນ້ຍ  ກັຊ  ູນາມ  .ິ  

• ສ  າ້ງແຜນການສ   ື່ ສານ: ມ   ນັມ   ກັຈະເປ  ັນເລ   ື່ ອງງ  າ່ຍກວ  າ່ທ   ີ່ ຈະຕ  ອ້ງໂທທາງໄກຫ   ຼງັຈາກໄພພ  ິບ  ດັ, ດ   ັງ່
ນ    ັນ້ ຈ    ົງ່ຊອກຫາການຕ  ດິຕ   ໍ່ ທ   ີ່ ຢ   ູນ່ອກເຂດ ເຊ   ິ່ ງເປ  ັນຜ   ູໃ້ຫ  ກ້ານບ  ໍລ  ິການເປ  ັນບ  ກຸຄ  ນົເຊ   ື່ ອມຕ   ໍ່ ໃຈກາງ. 
ໃຫ  ທ້  ກຸໆຄ  ນົລາຍງານສະຖານະພາບຂອງຕ  ນົເອງໃຫ  ກ້   ບັຜ   ູຕ້  ດິຕ   ໍ່ ນ   ີ ້ເຊ   ິ່ ງຈະເປ  ັນຜ   ູສ້   ົ່ງຂ   ໍມ້  ນູໄປໃຫ  ຜ້   ູ້
ອ   ື່ ນໆ. ຈ    ົງ່ໃຫ  ຜ້   ູຕ້  ດິຕ   ໍ່ ຢ   ູນ່ອກເຂດຂອງທ  າ່ນຮ   ູຈ້   ກັກ   ບັແຜນການສ   ື່ ສານຂອງທ  າ່ນ.  

• ກ   າໍນ   ດົເສ   ັ ້ນທາງຫ   ຼບົໜ  ີ ແລະເລ  ືອກເອ  ົາບ  ອ່ນທ   ີ່ ຈະໄປພ  ບົກ   ນັ: ຮຽນຮ   ູບ້  ນັດາເສ   ັ ້ນທາງການຫ   ຼບົໜ  ີ
ຈາກຄ   ືນ້ຍ  ກັຊ  ູນາມ  ທິ   ີ່ ໄດ  ແ້ນະນ   າໍຢ   ູໃ່ນເມ  ອືງ, ປະເທດ ແລະພາກພ   ື້ນຂອງທ  າ່ນ. ເລ  ືອກບ  ອ່ນທ   ີ່

ຄອບຄ  ວົຂອງທ  າ່ນຈະໄປພ  ບົກ   ນັຢ   ູໃ່ນບ  ອ່ນທ   ີ່ ສ  ງູໃນແຕ  ລ່ະເສ   ັ ້ນທາງ.  
•  ວາງແຜນການສ   າໍລ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນ: ໂດຍຂ   ໍຍ້  ກົເວ   ັນ້ເລ   ື່ ອງການບ  ໍລ  ິການທາງດ  າ້ນສ  ດັ

ລ  ຽ້ງແລ  ວ້, ແມ  ນ່ບ   ໍ່ ອະນ  ຍຸາດໃຫ  ມ້  ສີ  ດັລ  ຽ້ງຢ   ູໃ່ນເຂດຫ   ຼບົໄພພ  ິບ  ດັ, ດ   ັງ່ນ    ັນ້ ຈ    ົງ່ກະກຽມບ  ນັຊ  ີ
ສະມາຊ  ກິຄອບຄ  ວົ, ໝ   ູເ່ພ   ື່ ອນ, ສ   ິ່ ງອ   າໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກໄປ, ສ  ດັຕະວະແພດ, 
ແລະໂຮງແຮມທ   ີ່ ຮ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງ ເພ   ື່ ອໃຫ  ເ້ປ  ັນບ  ອ່ນຢ   ູຂ່ອງສ  ດັລ  ຽ້ງທ  າ່ນໃນເມ   ື່ອມ  ເີຫດການສ  ກຸເສ  ນີ.  

• ເຮ  ັດແຜນການສ  ວ່ນຕ  ວົ: ຖ  າ້ທ  າ່ນມ  ຄີວາມຕ  ອ້ງການພ  ິເສດ, ໃຫ  ແ້ນ  ໃ່ຈວ  າ່ໄດ  ຈ້   ດັແຈງໃຫ  ມ້  ເີຄ  ອື
ຂ  າ່ຍເພ   ື່ ອນບ  າ້ນ, ໝ   ູເ່ພ   ື່ ອນ ຫ   ຼ ືຍາດພ   ີ່ ນ  ອ້ງ ເພ   ື່ ອກວດເຊ  ັກເບ   ິ່ ງທ  າ່ນໃນເມ   ື່ອມ  ເີຫດການສ  ກຸເສ  ນີ. 

• ທ  ບົທວນ ແລະຝ  ຶກຊ  ອ້ມແຜນການຂອງທ  າ່ນ  

 
ໃຫ  ມ້  ຊີ  ຸດເຄ   ື່ ອງມ   ື 



ໃນການເພ   ີ່ ມເຕ  ມີໃຫ  ກ້   ບັຊ  ຸດອ  ປຸະກອນເຄ   ື່ ອງມ  ໄືພພ  ິບ  ດັຂະໜາດໃຫຍ  ,່ ປະກອບຊ  ຸດເຄ   ື່ ອງມ  ກືານຍ  ກົຍ  າ້ຍ
ອອກຂະໜາດນ  ອ້ຍທ   ີ່ ລວມມ  :ີ 

• ນ    ໍາ້ດ   ື່ ມ  
• ອາຫານຫວ  າ່ງ  
• ຢາປ  ວົພະຍາດ  
• ວ  ທິະຍ  ລຸາຍງານສະພາບອາກາດ NOAA ແບບຖ  ໄືປນ   າໍໄດ   ້ແລະຖ  າ່ນຂອງມ   ນັ  
• ໄຟສາຍ  
• ເອກະສານທ   ີ່ ຈ   າໍເປ  ັນ  
• ເຄ   ື່ ອງນ   ຸງ່ກ   ນັໜາວ  

ພ  ອ້ມຮ  ບັແຈ  ງ້ 
ຖ  າ້ທ  າ່ນຢ   ູໃ່ນພ   ື້ນທ   ີ່ ຊາຍຝ   ັ່ງ ແລະທ  າ່ນຮ   ູສ້  ກຶເຖ  ງິແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວຢ  າ່ງແຮງ: 

• ຖ  າ້ທ  າ່ນຢ   ູໃ່ນອາຄານຫ  ຼາຍຊ   ັນ້ຢ   ູໃ່ນບ  ໍລ  ິເວນຊາຍຝ   ັ່ງ, ຂ   ຶນ້ໄປຊ   ັນ້ສ  ງູສ  ດຸ ຫ   ຼງັຈາກການສ   ັນ່ໄຫວນ    ັນ້
ຢ  ດຸເຊ  ົາ.  

• ຖ  າ້ທ  າ່ນຢ   ູໃ່ນເຮ  ອື, ໃຫ  ຢ້   ູໃ່ນມະຫາສະໝ  ດຸເປ  ີດ; ບ   ໍ່ ຄ  ອ່ຍຈະກວດພ  ບົຄ   ືນ້ຍ  ກັຊ  ູນາມ  ໄິດ  ຈ້າກມະຫາ
ສະໝ  ດຸເປ  ີດ ແຕ  ສ່າມາດເຮ  ັດໃຫ  ເ້ກ  ດີກະແສອ  ນັຕະລາຍຢ   ູໃ່ນທ  າ່ເຮ  ອື ຫ   ຼ ືບ  ອ່ນຈອດເຮ  ອື.  

• ຟ  ງັວ  ທິະຍ   ຸຫ   ຼ ືເບ   ິ່ ງໂທລະທ  ດັ ເພ   ື່ ອຫາຂ   ໍມ້  ນູຈາກທາງການທ  ອ້ງຖ   ິ່ ນ ແລະກຽມພ  ອ້ມທ   ີ່ ຈະຍ  າ້ຍອອກ
ຢ  າ່ງໄວ.  

• ຖ  າ້ນທ  າ່ນຕ  ອ້ງການຄວາມຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອໃນການຍ  າ້ຍອອກຈາກບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນ, ໃຫ  ມ້   ດັຜ  າ້ ຫ   ຼ ືຜ  າ້ເຊ  ັດ
ຕ  ວົສ  ແີຈ  ງ້ໄວ  ໜ້  າ້ປະຕ  ບູ  າ້ນຂອງທ  າ່ນ ເພ   ື່ ອໃຊ  ເ້ປ  ັນສ  ນັຍາຂ  ໍການຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອທ   ີ່ ເຫ  ັນໄດ  .້  


