Vì mỗi giây đều quan trọng.
Tính năng cảnh báo sớm động đất của ShakeAlert sẽ được cài đặt sẵn vào thiết bị di động của quý vị từ
ngày 11 tháng Ba. Xin truy cập ORShakeAlert.us.

Quý v ịđã sẵn sàng cho
trận động đất tiếp theo?

Trong một trận động đất, quý v ịcó thể nhận được những giây cảnh báo quý giá để NẰMXUỐNGTRÚ ẨN-GIỮ CHẶT hoặc thực hiện các hành động bảo vệ khác, tùy thuộc vào tình huống và môi
trường xung quanh của quý vị.
Hệ thống Cảnh Báo Sớm Động Đất ShakeAlert® của Cục Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ (USGS) giúp nhanh
chóng phát hiện các trận động đất lớn, nhờ đó các cảnh báo có thể được gửi đi để kích hoạt các hành
động tự động, chẳng hạn như giảm tốc độ xe lửa, mở cửa trạm cứu hỏa hoặc yêu cầu mọi người thực
hiện hành động bảo vệ trước khi bắt đầu rung lắc.
USGS phát đi những Thông báo
ShakeAlert và được các đối tác công và tư
sử dụng để gửi cảnh báo cho mọi người,
bao gồm cả thông qua internet, đài phát
thanh, TV và thiết bị di động. Nếu dự kiến
có rung lắc nhẹ hoặc mạnh hơn tại vị trí
của quý vị, quý v ịcó thể nhận được Cảnh
Báo Khẩn Cấp Không Dây (WEA) trên
điện thoại di động của mình, giống như
cảnh báo thời tiết khắc nghiệt hoặc cảnh
báo AMBER (Bắt Cóc Trẻ Em) hoặc quý v
ịcó thể nhận được cảnh báo dưới dạng
thông báo công khai. Quý v ịcũng có thể
tải xuống ứng dụng để nhận cảnh báo; xin
hãy kiểm tra với cơ quan quản lý tình trạng
khẩn cấp của tiểu bang hoặc địa phương
để biết các ứng dụng có trong khu vực của
quý vị. Điều quan trọng là nhận được cảnh
báo bằng nhiều phương tiện nhất có thể.

Nếu quý vị CẢM THẤY RUNG CHUYỂN hoặc
NHẬN ĐƯỢC CẢNH BÁO...
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NẰM XUỐNG!

2

TRÚ ẨN!

3

GIỮ CHẶT!

ShakeAlert không dự đoán thời gian hoặc địa điểm xảy ra động đất hoặc động đất sẽ kéo dài bao lâu,
và tùy thuộc vào vị trí của quý v ịmà quý vị có thể không nhận được cảnh báo trước khi bắt đầu rung lắc.
Ngay khi quý vị cảm thấy rung lắc hoặc nhận được cảnh báo, hãy thực hiện hành động bảo vệ! NẰM
XUỐNG-TRÚ ẨN-GIỮ CHẶT, vì mỗi giây đều quan trọng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ShakeAlert.org và theo dõi USGS trên Twitter @USGS_
ShakeAlert.
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