
Lở Đất và Chùi Bùn 
Lở đất và chùi bùn thường xảy ra mà không có cảnh báo. Lực của đá, 

đất hay các mảnh vỡ khác di chuyển xuống sườn dốc có thể phá hủy bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. 

 Bạn nghe thấy âm thanh ùng ục khe khẽ 
tăng dần âm lượng khi lở đất đến gần. Mặt 
đất dốc xuống theo một hướng rõ rệt và có 
thể bắt đầu chuyển động theo hướng đó 
dưới chân bạn 

Tr�ớc trận lở đất 

 Nhà địa chất của hạt hay sở kế hoạch của 
hạt của bạn có thể có thông tin cụ thể về 
những vùng có thể bị lở đất. Tham vấn với 
chuyên gia công nghệ địa chất chuyên 
nghiệp về các biện pháp khắc phục mà bạn 
cần thực hiện. 

 
 
 

Trong khi lở đất.  
 Nếu ở bên trong một tòa nhà: Bảo Hiểm  • Hãy cứ ở trong đó.  Chùi bùn được bao trả bởi các hợp đồng 

bảo hiểm lũ lụt của Chương Trình Bảo 
Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia. Có thể mua bảo 
hiểm lũ lụt qua các đại lý bảo hiểm địa 
phương. 

 
• Chui xuống bàn viết, bàn hay các thiết bị 

nội thất cứng khác. 
 
 
 Nếu ở bên ngoài: 
 

• Chạy đến chỗ đất cao gần nhất theo 
hướng cách xa lối đi. 

 Hạn chế tối đa những rủi ro cho nhà 
 

 Trồng cây phủ đất trên sườn dốc để ổn định 
đất và xây tường chắn bảo vệ. 

 • Nếu đá và các mảnh vỡ vỡ khác đến gần, 
chạy đến nơi trú ẩn gần nhất như một 
đám cây hay một tòa nhà. 

 
  Xây kênh hoặc tường chệch hướng để 

hướng dòng chảy quanh tòa nhà.  
• Nếu không thể thoát khỏi, co cuộn chặt 

người và bảo vệ đầu mình. 
  Hãy nhớ: nếu bạn xây tường để làm chệnh 

hướng dòng chảy mảnh vỡ vật chất và 
dòng chảy của đất trên đất của nhà hàng 
xóm, thì bạn có thể chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại. 

 
 Sau khi lở đất  

 Hãy nhớ là lũ lụt có thể xảy ra sau trận chùi 
bùn hay lở đất. 

 
 

Lên kế hoạch di tản   Tránh xa khu vực bị lở đất, có thể có nguy 
cơ của những trận lở đất tiếp theo.   Lập ít nhất hai tuyến đường di tản vì đường 

xá có thể sẽ bị tắc nghẽn hay bị phong tỏa.  
 Kiểm tra xem có người bị thương hoặc mắc 

kẹt gần khu vực đất lở không. Sơ cứu. 
 
 Ti ̀m hiểu cách nhận biết các dấu hiệu cảnh báo 

lở đất  Hãy nhớ giúp đỡ hàng xóm của bạn, những 
người có thể cần sự trợ giúp đặc biệt-trẻ em, 
người lớn tuổi và những người bị khuyết tật.  Cửa ra vào hay cửa sổ bắt đầu bị kẹt hoặc 

khó đóng lần đầu tiên.  
PO Box 47890 
Olympia, WA 98504-
7890 
 
Trang web: 

 Nghe đài hoặc ti-vi chạy bằng pin để biết 
thông tin khẩn cấp.  Những vết nứt mới xuất hiện trên vữa, gạch 

lát nền, gạch xây tường hay móng nền nhà. 
 Kiểm tra đường cung cấp tiện ích công cộng 

có bị hư hại không. Báo cáo bất kỳ hư hại 
nào cho công ty tiện ích công cộng. 

 Tường, lối đi hay cầu thang bên ngoài bắt 
đầu tách khỏi tòa nhà. www.doh.wa.gov

 
 Vết nứt rộng, lớn dần xuất hiện trên mặt 
đất hay trên những khu vực có lát gạch hay 
tráng xi măng. 

360-236-4027  
(800) 525-0127  Kiểm tra nền móng tòa nhà, ống khói, và 

khu đất xung quanh để xem có bị hư hại gì 
không. 

 
Bộ Y Tế Ấn hành 
821-039  Các đường dẫn điện nước ngầm dưới đất bị 

vỡ gãy. 
 Trồng lại cây cho đất bị hư hại càng sớm 

càng tốt. Xói mòn do mất lớp phủ đất gây ra 
có thể dẫn đến lũ lụt bất ngờ.  Mặt đất nhô lên xuất hiện ở chân sườn dốc. 

http://www.doh.wa.gov/


 Nước phun lên qua mặt đất. 

 Hàng rào, tường chắn bảo vệ, cột điện và 
điện thoại hay cây cối nghiêng và chuyển 
động. 

 


