
Thị trưởng Muriel Bowser tuyên bố sẽ triển khai Đội Xử lý Tuyết của DC vào 
nửa đêm chủ nhật, ngày 31 tháng 1 để chuẩn bị cho khả năng có 4 inch tuyết 
bắt đầu từ rạng sáng chủ nhật và có thể tiếp tục rơi tới tận thứ ba. Các đội rải 
nước muối sẽ bắt đầu phun hỗn hợp nước muối và nước củ cải nóng vào lúc 
nửa đêm để giảm nhiệt độ băng bám xuống mặt đường. Nhiệt độ không khí 
và mặt đường sẽ vào khoảng không tới trên không độ một chút cho tới tận 
thứ ba. 

Đội Xử lý Tuyết của DC sẽ triển khai 147 xe cào tuyết lớn (xe tải lớn loại 6 và 
10 bánh) để rải muối trên các đường cao tốc, các tyến phố, các cầu, các đoạn 
lên và xuống cao tốc, và các kết cấu cao hơn mặt đất, và 81 xe cào tuyết loại 
nhỏ để dọn tuyết từ các phố nhỏ hơn.  

Sở Dịch vụ Công cộng (DPW) là cơ quan dẫn đầu Đội Xử lý Tuyết của DC với 
sự hỗ trợ của Sở Giao thông (DDOT), Sở Dịch vụ Tổng hợp (DGS), Cơ quan 
Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Anh ninh Nội địa (HSEMA), Phòng Giáo dục 
(OSSE), Cơ quan Phục vụ DC, và một số cơ quan khác.  

 
Cư dân và những người tới DC làm việc được khuyến khích đănd ký nhận 
các thông báo quan trọng về thời tiết tại trang mạng AlertDC tại 
alertdc.dc.gov. Hãy xem các video của hàng xóm gửi hàng xóm về các mẹo 
chuẩn bị chống tuyết của cư dân tại trang snow.dc.gov/page/neighbor-2-
neighbor-snow-prep-tips 
 
Đội Xử lý Tuyết của DC cũng khuyên khích xư dân và chủ các tòa nhà kinh 
doanh rải muối hạt to, chất chống đóng băng, hoặc cát vệ sinh cho mèo vỉa 
hè để tránh trượt, ngã do trơn. Đội Xử lý Tuyết sử dụng loại tránh đóng băng 
an toàn cho vật nuôi trên các cầu đi bộ ở DC.  

Các tòa nhà và trạm xét nghiệm COVID-19 
 
 
Việc xử lý trước và hoạt động dọn tuyết sẽ diễn ra tại các tòa nhà của 
thành phố, các cơ sở ứng phó khẩn cấp, trung tâm tránh rét và nơi tạm trú 
cho người vô gia cư 
 
 
Trung tâm tránh rét và Nơi tạm trú cho người vô gia cư 
 
 

http://snow.dc.gov/page/neighbor-2-neighbor-snow-prep-tips
http://snow.dc.gov/page/neighbor-2-neighbor-snow-prep-tips


Nếu quý vị gặp bất kỳ ai đang cần nơi tạm trú ẩn hoặc kiểm tra phúc lợi, 
trong thời gian nhiệt độ đóng băng, hãy gọi Đường Dây Nóng Nơi Tạm Trú 
202-399-7093, hoặc gọi 311. Gọi 911 cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. 
Phương tiện vận chuyển tới nơi tạm trú luôn sẵn sàng phục vụ 24 giờ hàng 
ngày, 7 ngày/tuần. 
 
Các mẹo dành cho thời tiết mùa đông 
 

• Chuẩn bị xẻng xúc tuyết và đảm bảo rằng dụng cụ của quý vị có thể 
dùng lại được cho một mùa tuyết nữa. 

• Kiểm tra và mua thêm nếu cần chất làm tan băng, muối hạt to, hoặc 
cát vệ sinh cho mèo. DC hiện đang dùng chất tan băng thân thiện 
cho vật nuôi trên các cầu dành cho người đi bộ trong vài năm gần 
đây và nhận thấy tính hiệu quả trong việc làm tan băng trong khi thú 
nuôi có thể đi lại dễ dàng trên đó. 

• Chuẩn bị đầy đủ thuốc mua theo toa và thuốc không cần toa bác sĩ 
cho gia đình và thú cưng. 

• Đảm bảo rằng máng xối nhà quý vị được dọn sạch lá. Quý vị sẽ 
không muốn việc lá chặn dòng nước mưa dẫn tới đóng băng. 

• Tắt các vòi  nước ngoài trời. 
• Đổ đầy nhiên liệu, nước, dung dịch ngăn đông và dung dịch rửa kính 

chắn gió cho các xe của quý vị 
• Chuẩn bị đèn pin, mền, và dụng cụ cào tuyết trong xe quý vị trước 

khi cơn bão bắt đầu. 
 
Đội Xử lý Tuyết của DC sẽ tiếp tục theo dõi dự báo thời tiết và điều chỉnh 
phản ứng khi cần thiết. Để biết thêm thông tin về chương trình tuyết của 
DC và chuẩn bị cho thời tiết mùa đông, hãy truy cập snow.dc.gov. 
 
 


