
Bạn có thể nhắn tin cho SHELTER và mã zip của vị trí của bạn đến 
43362 để xem những địa điểm nào gần bạn cung cấp nơi trú ẩn 
trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như trường học và các tổ 
chức dựa trên tín ngưỡng. Nhắn tin có thể hiệu quả hơn gọi điện 
trong trường hợp khẩn cấp vì tin nhắn sẽ liên tục thử gửi lại cho đến 
khi nhận được tin nhắn.

Điện thoại di động rất cần thiết. Tuy nhiên, 
một số chức năng có thể bị lỗi trong 
trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng. 
Dưới đây là một số cách bạn có thể sử 
dụng điện thoại hiệu quả trong trường hợp 
khẩn cấp.

CÁCH SỬ DỤNG 
ĐIỆN THOẠI CỦA 
BẠN TRONG 
TRƯỜNG 
HỢP KHẨN 
CẤP

MẠNG XÃ HỘI

SOẠN SHELTER GỬI 43362

Cập nhật trạng thái của bạn trên nhiều trang mạng xã hội khác 
nhau để cho bạn bè và gia đình biết bạn đang ở đâu. Sau khi bạn 
đến một vị trí an toàn, hãy đăng vị trí của bạn và cố gắng sắp xếp 
một điểm gặp gỡ với những người thân của bạn.
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DỊCH VỤ ĐỊNH VỊ
Đảm bảo rằng Dịch vụ vị trí khẩn cấp (ELS) trên điện thoại 
của bạn đã được bật. Quay số khẩn cấp trong khi ELS được 
bật sẽ tự động gửi vị trí của nó đến các đơn vị ứng phó 
khẩn cấp, cho phép họ xác định vị trí của bạn và gửi trợ 
giúp. Hầu hết các điện thoại đều được bật ELS theo mặc 
định ở phần cài đặt vị trí.

BẬT CHẾ ĐỘ PIN YẾU

Cách tốt nhất để kéo dài thời lượng pin của điện thoại là 
bật cài đặt pin yếu trong cài đặt của điện thoại. Việc kéo dài 
thời lượng pin cho phép bạn đảm bảo điện thoại của mình 
hoạt động được lâu nhất có thể trong trường hợp khẩn cấp 
khi không có sạc. 

THƯ THOẠI 

Sau khi bạn đến một vị trí hoặc nơi trú ẩn an toàn, hãy 
cập nhật thư thoại của bạn để cho những người khác 
biết vị trí của bạn trong trường hợp bạn bè hoặc gia 
đình đang cố gắng liên lạc với bạn. 
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