Chuẩn bị sẵn sàng khi dông bão đến
Khi lang đến vùng lân cận của quý vị dông bão có thể ảnh hưởng nguồn năng lượng cung cấp và tạo các hiểm hoạ nguy ngập về điện.
Điều quan trọng là phải chuẩn bị để được an toàn.

GỢI Ý 1

Hãy cẩn thận khi ở ngoài
!

Hãy luôn luôn cho rằng trong các cáp tải điện bị ngã vẫn
còn dòng điện chạy. Hãy tránh xa ít nhất 8 mét và gọi điện
thoại số 13 13 88 thông báo cho Ausgrid ngay lập tức.

GỢI Ý 2

Hãy rút phích cắm điện của
các máy/thiết bị nhạy điện
Dông bão có thể gây đột biến điện. Nên rút phích cắm điện của
các máy/thiết bị nhạy điện như máy tính, truyền hình, các thiết
bị tin khôn và đài trò chơi điện tử trước khi dông bão đến.

GỢI Ý 3

Hãy giữ đèn pin và rađiô gần kề
Kiểm tra đèn pin vẫn còn sử dụng được và có sẵn pin dự trữ.
Rađiô loại lưu động rất hữu dụng để theo dõi các thông báo
cập nhật về tiết trời và điện lực. Nếu cần phải dùng nến,
hãy để tránh xa trẻ con và dập tắt trước khi ngủ.

GỢI Ý 4

Dọn dẹp và làm thông
trống một lối đi
Dọn cất những món đồ rời ở phía ngoài và làm thông trống
một lối đi đến bảng đảo mạch điện và cửa ra vào nhà xe.

GỢI Ý 5

Nạp điện cho các điện thoại di
động trước khi dông bão đến
Nạp điện cho các điện thoại di động, thiết bị nạp điện lưu
động và các thiết bị khác trước khi dông bão đến.

Kiểm tra và trực tuyến thông báo cúp điện trên
trang mạng ausgrid.com.au/poweroutages
Gọi điện thoại số 13 13 88 để thông báo cho chúng tôi về các
hiểm hoạ nguy ngập về điện.

