Các Lời Khuyên Trong Trường Hợp Cúp Điện
Giảm bất tiện, chuẩn bị sẵn sàng
Nếu nhà quý vị bị cúp điện, chuẩn bị trước đôi chút sẽ giúp giảm bớt sự bất tiện. Sau đây là một số lời
khuyên:
•

Nếu quý vị có máy điện toán, nên lưu lại việc mình đang làm trên máy trước khi điện cúp.

•

Cắt và tháo ổ cắm cho tất cả các máy móc điện, đặc biệt là các loại đồ điện tử nhạy cảm. Tiếp tục
bật một bóng đèn để biết khi nào có điện trở lại.

•

Đóng cửa tủ lạnh và tủ đông đá càng kín càng tốt. Chỉnh nhiệt độ tủ lạnh tới mức lạnh nhất và
vẫn tiếp tục đóng cửa tủ lạnh. Đồ ăn sẽ tươi lâu hơn nếu bị cúp điện. Nếu có điện trở lại, hãy kiểm
tra tất cả đồ thực phẩm đông lạnh để biết mức độ rã đông. Vứt bỏ những thực phẩm đã biến màu
hoặc có mùi. Nếu nhà quý vị bị cúp điện trong hơn một ngày, hãy dùng một túi đá để cất trữ các
loại thuốc cần được giữ lạnh. Chuẩn bị sẵn các túi “blue Ice” trong tủ đá cho túi đá để giữ lạnh
cho thuốc của quý vị.

•

Giảm bớt nhiệt độ trên nhiệt biểu kế khi trời lạnh để bảo vệ động cơ.

•

Không dùng bếp lò bằng khí đốt tự nhiên hoặc bếp đun than để sưởi ấm. Cả hai loại nhiên liệu
này đều thải ra khí độc. Nếu có sử dụng lò sưởi cục bộ bằng kerosene hoặc lò sưởi đốt củi, hãy
mở cửa sổ để thông hơi. Còn nếu không, khí carbon monoxide độc hại có thể gây tử vong.

•

Nếu quý vị dùng điện để lấy nước, ví dụ như giếng có máy bơm điện, hãy chuẩn bị sẵn lượng
nước đủ dùng trong vài ngày. Quý vị nên có ít nhất một galông nước uống trong một ngày cho
mỗi người trong gia đình để uống và nấu đồ ăn.

•

Đối với các gia đình có bộ phận mở cửa nhà đậu xe tự động, hãy bảo đảm là quý vị biết cách điều
khiển cửa nhà đậu xe bằng tay (xem cẩm nang hướng dẫn về sản phẩm).

•

Dùng đèn pin. Không dùng nến, vì nếu dùng không thích hợp có thể sẽ gây hỏa hoạn.

•

Không bao giờ nướng thịt hoặc dùng bếp lò nướng bằng than để nấu hoặc hâm nóng thực phẩm
trong nhà vì làm như vậy có thể gây tích tụ khí carbon monoxide độc hại có thể gây chết người.

•

Không bao giờ cắm máy phát điện cầm tay hoặc máy phát điện phụ vào ổ cắm trên tường. Lượng
điện do máy phát điện tạo ra có thể làm hỏng hệ thống dây điện trong nhà quý vị và gây cháy.
Máy phát điện cũng nạp điện trở lại hệ thống điện và gây thương tích nghiêm trọng và thậm chí
gây tử vong cho nhân viên sửa điện. Các loại máy phát điện xách tay thường dùng xăng, vì vậy
bao giờ cũng nên đặt ở nơi thoáng khí. Dùng dây điện nối dài loại dành để sử dụng trong nhà/bên
ngoài nhà, có tiếp đất (ba nhánh) để nối máy phát điện với máy móc gia dụng trong nhà.

