Đe Dọa Đánh Bom
Đe dọa đánh bom thường được nhận qua điện thoại, nhưng các đe dọa đó cũng có thể
được nhận qua thư ngắn, thư gởi qua bưu điện hay thư điện tử. Tất cả các đe dọa
đánh bom phải được xem xét nghiêm túc và xử lý như một vụ nổ trong một cao ốc.
Nơi làm việc của bạn nên có kế hoạch tại chỗ
hướng dẫn phải làm gì khi nhận được một đe
dọa đánh bom.



Nếu bạn nhận được đe dọa đánh bom, hãy
thu thập thông tin từ người gọi càng nhiều
càng tốt.



Ghi chép đầy đủ khi nói chuyện với người
đang gọi điện thoại. Giữ người gọi tiếp tục
cầm máy, và ghi lại mọi thứ người đó nói.
Phải nhận ra tiếng ồn nền, đặc điểm đặc biệt
của giọng nói, nhạc, tiếng máy hay các âm
thanh khác.



Nếu bạn đang ở nơi làm việc, nhờ một đồng
nghiệp gọi số
9-1-1 và an ninh tòa nhà ngay lập tức. Lập
kế hoạch cách bạn sẽ báo động cho đồng
nghiệp của bạn như thế nào.



Nếu bạn nhận được đe dọa đánh bom, không
chạm vào bất cứ kiện hàng nào nghi ngờ.



Dọn sạch trống khu vực quanh kiện hàng
nghi ngờ và thông báo cho cảnh sát ngay lập
tức.



Trong khi di tản khỏi tòa nhà, tránh đứng
trước cửa sổ hay khu vực có khả năng nguy
hiểm khác.



Không làm tắc nghẽn lối đi hay khu vực mà
các nhân viên cấp cứu sử dụng.



Nếu bạn thấy một quả bom không chạm vào
hoặc cố di chuyển nó. Gọi điện xin giúp đỡ
và di tản khỏi khu vực đó ngay lập tức.

Danh Sách Kiểm Tra Đe Dọa Đánh Bom
Thời gian chính xác của cuộc gọi:
Từ ngữ chính xác của người gọi:
ĐẶT CÂU HỎI:
1.

Khi nào bom sẽ nổ?

2.

Bom ở đâu?

3.

Nó trông như thế nào?

4.

Đó là loại bom gì?

5.

Cái gì sẽ làm bom nổ?

6.

Bạn đã cài quả bom đó?

7.

Tại sao?

8.

Bạn đang gọi từ đâu?

PO Box 47890

9.

Địa chỉ của bạn là gì?

Olympia, WA 985047890

10. Tên của bạn là gì?

Trang web:
www.doh.wa.gov
360-236-4027
(800) 525-0127

Vietnamese
DOH 821-017

GIỌNG CỦA NGƯỜI GỌI (khoanh tròn tất cả phần thích hợp)
Bình tĩnh
Nói lắp
Cười khúc
khích
Căng thẳng
Ngụy trang
Nhận xét:

Chậm
Trầm
Cao
Mũi
Chân thành

Khóc
Lớn
Giận dữ
Nói ngọng
The thé

Lí nhí
Đứt quãng
Nhanh
Phấn khởi
Bình thường

Nếu giọng quen, thì nó nghe
giống ai?
Có tiếng ồn nền nào không?

Người nhận cuộc gọi:
Số điện thoại cuộc gọi được nhận vào:

Ngày:

