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Sách Tô Màu  

Tác giả JoAnn Jordan    Hình minh họa của Anna Johnson  
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Tôi cần làm gì khi mặt đất rung?  
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Điều đó tùy thuộc vào nơi quý vị đang có mặt và khi nào mặt đất rung!  
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Khi đang ở bàn làm việc, tôi được hướng dẫn cách  
“nằm xuống, che và giữ chắc” thật nhanh.  
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Cô giáo của tôi nói: “Khi ở ngoài, hãy cuối thấp  
xuống mặt đất và che đầu.”  
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Nếu ở trong hành lang ngồi dựa lưng vào tường 
và khom lại như trái bóng.  
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Nếu mặt đất bắt đầu rung và tôi đang ở trong giường,  
hãy ở nguyên tại chỗi và giữ một chiếc gối trên đầu.  
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Nếu đang ở trong xe buýt hoặc xe hơi,  
lái xe sẽ dừng lại,  

hãy ở nguyên tại chỗ.  
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các mối nguy hiểm lớn nhất của bạn là những  

thứ rơi xuống hoặc đổ vỡ.  

Cho dù bạn ở đâu khi mặt đất bắt đầu rung, 



 

10 

Tìm một nơi an toàn trong mỗi căn phòng trong nhà của bạn.  
Tập cách “bảo vệ an toàn khi động đất” nhanh như chuột.  



 

11 

Hãy tới một nơi an toàn trước  
khi mọi vật bắt đầu rung!  

Khi mặt đất bắt đầu rung, không có thời gian để lãng phí!  
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Các bậc cha mẹ, anh, chị em, người láng giếng và  
bạn bè cũng cần phải biết những việc cần làm.  



 

13 

Hãy truyền đạt lại những gì bạn biết bây giờ và  
thực hành ngay hôm nay để bạn được an toàn khi có động đất!  
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Để tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thảm họa, 

hãy liên lạc: Văn Phòng Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Seattle 
www.seattle.gov/emergency  

206-233-7123 


