Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO TIN BÃO GẦN BỜ
Theo thông tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo cơn bão số 16 (tên
quốc tế Tembin) sẽ đổ bộ vào đất liền từ Bà Rịa - Vũng Tàu tới Cà Mau. Vào lúc 13 giờ ngày
25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo 140km về
phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp
15, sóng biển cao từ 8-10 mét. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính
khoảng 200km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán
kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.
Riêng tại Tp. Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của bão, từ chiều và đêm ngày 25/12/2017 (tức
chiều và tối đêm mai) và ngày 26/12/2017 sẽ có những nơi mưa vừa, mưa to và có nơi rất to, kết
hợp với triều cường sẽ có nơi ngập nặng và gió mạnh dần.
Nhầm hạn chế thấp nhất các nguy cơ và thiệt hại, Ký túc xá lưu ý sinh viên nội trú một số nội
dung sau:
1. Sinh viên nội trú hạn chế đi ra khỏi KTX trong thời gian mưa bão (từ chiều và đêm ngày
25/12/2017 và ngày 26/12/2017) vì ngoài mưa to gió lớn kết hợp với triều cường sẽ làm
cây đỗ và ngập nước tại các tuyến đường.
2. Hạn chế di chuyển khỏi phòng ở khi có mưa to gió lớn.
3. Tháo gỡ và cất toàn bộ các vật dụng tại lan can, ban công tòa nhà.
4. Đóng và gia cố các cửa sổ, cửa chính để phòng gió mạnh giật vỡ kính gây nguy hiểm cho
người đi đường phía dưới.
5. Sử dụng nước tiết kiệm đề phòng cúp điện.
6. Thông tin kịp thời cho BQLSV, Bảo vệ KTX khi thấy vấn đề bất thường về cơ sở vật
chất tại phòng ở và khu vực công cộng (chốt cửa, kính cửa sổ, cầu thang…..).
7. Thường xuyên theo dõi thông tin báo, đài về tình hình thời tiết nhầm chủ động và kịp thời
ứng phó với bão, chủ động trong sinh hoạt.
Xin vui lòng phối hợp đúng theo hướng dẫn trên để ngăn ngừa sự cố ngoài ý muốn khi bão đến
Trân trọng!
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