
Liên Lạc Ngoài Vùng 
Nếu bạn bị chia cách với người thân khi tai họa xảy ra, bạn sẽ cần cách biết họ đang ở đâu. Sự căng 

thẳng của sự cố này có thể gây khó khăn cho việc nhớ thậm chí thông tin quen thuộc,  
như số điện thoại. Mọi thành viên hộ gia đình nên luôn luôn để thẻ liên lạc ngoài vùng trong ví,  

bóp hay ba lô. 

Liên lạc với ng�ời thân sau tai họa Các điều phải làm tr�ớc khi tai họa xảy 
ra   Tất cả thành viên hộ gia đình nên gọi liên lạc ngoài 

vùng. Người liên lạc sẽ thu thập thông tin về mội 
thành viên gia đình, nơi họ đang ở và cách liên lạc 
với họ. 

  Yêu cầu thành viên gia đình hay một 
người bạn ngoài vùng làm người liên 
lạc của bạn. Người này nên sống 
cách bạn ít nhất 100 dặm. Có thể sẽ 
khó gọi nội hạt được vì rất nhiều 
người có thể sẽ sử dụng đường dây 
điện thoại cùng một lúc. Tuy nhiên, 
bạn sẽ có thể gọi đường dài. 

 
 
 

 Bạn có thể gởi tin nhắn cho người thân bằng điện 
thoại di động. Tin nhắn phải ngắn gọn. 

 
 
  Phải đảm bảo ống nghe điện thoại của bạn không bị 

kênh- trong lúc các sự cố như động đất ống nghe 
điện thoại có thể bị kênh. Khi rất nhiều điện thoại 
kênh, dịch vụ điện thoại nội hạt có thể không còn 
hoạt động bình thường. 

 
  Làm các tấm thẻ nhỏ có tên và số 

điện thoại người liên lạc cho tất cả 
các thành viên gia đình để họ mang 
theo trong ví, bóp hay ba lô của 
mình. 

 
 
  Bạn có thể sử dụng điện thoại công cộng nếu điện 

thoại nhà không hoạt động. Điện thoại công cộng là 
một phần của mạng lưới các dịch vụ cấp cứu và là 
ưu tiên hàng đầu được phục hồi để phục vụ. Dùng 
băng dán tiền xu cần để sử dụng cho điện thoại 
công cộng vào thẻ liên lạc ngoài vùng. 

 
  Giữ một điện thoại không cần điện. 

Các điện thoại không dây sử dụng 
điện- nếu khôn có điện, chúng sẽ 
không hoạt động! 

 
 
 
    
 

  
 

  
  
 
 Thẻ liên lạc ngoài vùng để trong ví 
 

Làm thẻ này cho tất cả các thành viên 
gia đình. Bảo mỗi người thêm thông tin 
liên lạc của gia đình bạn và để thẻ trong 
ví hay bóp.  

 
PO Box 47890 
Olympia, WA 98504-
7890 
 
Trang web: 

 

(Cắt hình nhỏ bằng thẻ, gấp lại để bỏ 
vừa vào ví.) 

www.doh.wa.gov   
360-236-4027  
(800) 525-0127 
 
Bộ Y Tế Ấn hành 
821-046 
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