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Nếu cần gọi Cảnh Sát, Sở Cứu Hỏa, hoặc trong trường hợp Y Tế 
Khẩn Cấp, hãy gọi cho Phòng Bảo An của Đại Học Clark ở số 

 

360-992-2133 hoặc gọi số 9-1-1
Hãy viếng thăm trang mạng: www.clark.edu/emergency
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Người đáng nghi 
  
  



  


  

Cúp điện 
   

  

  

Hỏa hoạn 








Vật liệu nguy hiểm  







 

Trường hợp Y tế Khẩn cấp 






Số Điện Thoại Cần Biết
Phòng Bảo An
360-992-2133

Cơ sở Phục vụ  
360-992-2336

Phòng Bảo Vệ Sức Khỏe Môi 
Trường & An Toàn
360-992-2965
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Lệnh cài khóa cửa 
  



  


  

  

  


  


  



  

Thoát khỏi tòa nhà bằng lối ra gần nhất 
(hoặc lối ra khác nếu lối ra gần nhất bị 
phong tỏa). 
Mang theo vật dụng cá nhân nếu an 
toàn (chìa khóa, xách tay, ví tiền) 
Đừng sử dụng cầu thang máy. 
Tuân theo sự chỉ dẫn của các Điều Phối 
Viên Khẩn Cấp. 
Đi đến Khu vực Tụ họp đã được chỉ định. 
Nếu được, hãy giúp đỡ những người 
khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt. 

Thận trọng tuân theo các chỉ dẫn để 
giúp cài đóng và khóa các cửa.  
Nếu được, hãy tụ tập những người có 
thể bị nguy hiểm trong khu vực lân cận. 
Che phủ các cửa sổ bằng vật liệu sẵn có 
và tìm chỗ ẩn nấp. 
Đừng tắt máy vi tính và điện thoại di 
động nhưng hãy bật chuông reo qua 
âm thanh im lặng.  
Hãy giữ im lặng và tránh đừng lộ diện, 
nên nhớ có thể có kẻ xâm nhập với ý đồ 
gây hại bất chính. 
Chỉ cho phép những người khác vào 
khi chắc chắn họ không phải là người 
đe dọa. 
Nếu nghe tiếng súng, hãy nằm xuống 
đất, núp sau vật che chở và tránh đừng 
lộ diện. 
Hãy đợi ở một nơi cho đến khi nhận 
được tin “Mọi sự đã ổn định”

Khom xuống, Che thân, núp ở dưới 
một cái bàn làm việc hoặc bàn viết hoặc 
nép mình sát vào một bờ tường ở phía 
trong. 
Sau khi hết rung chuyển, hãy kiểm tra xem 
mình hoặc những người khác có bị thương 
hay không và đi đến lối ra gần nhất. 
Hãy thoát khỏi tòa nhà. 
Đừng rời khỏi khu vực/khuôn viên 
trường khi chưa báo cáo tình trạng của 
mình cho giáo sư hoặc Điều Phối Viên 
Khẩn Cấp biết.  
Hãy đến Khu vực Tụ họp đã được chỉ 
định để chờ đợi thêm thông tin.

Hãy gọi phòng Bảo An ở số  992-2133. 
Hãy cảnh giác và chuẩn bị cung cấp chi 
tiết về quần áo, chiều cao, trọng lượng, 
và hướng đi của người đáng nghi.  
Đừng đương đầu trực tiếp với người đó 
hoặc cản trở lối ra của họ. 
Đừng cho bất cứ ai vào một tòa nhà/văn 
phòng đã khóa cửa. 

Nếu cần thì hãy giúp đỡ những người 
khác.
Hãy di chuyển cẩn thận đến một khu 
vực có đèn sáng. Những bảng chỉ dẫn 
lối ra sẽ vẫn còn sáng trong trường hợp 
nếu có điện phòng bị khẩn cấp.
Hãy cảnh giác đối với các mối nguy như 
trượt chân, vấp chân, và té ngã.  

Hãy kéo chuông báo động ở trạm cứu 
hỏa gần nhất. 
Hãy thoát khỏi tòa nhà ngay lập tức. 
Đừng sử dụng cầu thang máy
Đừng trở vô lại tòa nhà cho đến khi 
nhận được tin “Mọi sự đã ổn định”.

Hãy gọi phòng Bảo An ở số  992-2133.
Hãy thoát khỏi khu vực, và nếu được 
thì di chuyển đến một khu vực an 
toàn xuôi gió.
Tuân theo sự chỉ dẫn của các nhân sự 
cứu cấp. 
Hãy cảnh báo cho những người khác 
biết để họ tránh khỏi khu vực.

Hãy gọi phòng Bảo An ở số 992-2133. 
Hãy trông chừng người cần giúp đỡ. 
Đừng di chuyển họ trừ khi đang ở 
trong tình trạng nguy ngập.  
Nếu có khả năng, hãy cứu giúp bằng 
hình thức Sơ Cứu, CPR, hoặc AED. 


