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Bảo vệ thực phẩm khi mất điện 
Trước cơn bão: 
 

 Tích trữ đồ ăn đóng hộp và các loại thực phẩm có thể bảo quản lâu khác  

 Để tủ đông ở nhiệt độ 0 °F hoặc thấp hơn và tủ lạnh ở nhiệt độ 40 ° hoặc thấp hơn. 

 Chuẩn bị sẵn túi đá và thùng làm lạnh để cất trữ thực phẩm 

 Vứt bỏ thực phẩm dễ hỏng 

 Cất trữ thực phẩm trên giá để tránh nước bị nhiễm bẩn trong trường hợp ngập lụt 

 Hãy đảm bảo có nước đóng chai 

Khi bắt đầu mất điện: 
 

 Đóng tủ lạnh và tủ đông càng chặt càng tốt.  

 Để các loại thực phẩm sát nhau trong tủ đông 

 Mua đá khô hoặc đá tảng để giữ cho tủ lạnh càng lạnh càng tốt nếu mất điện trong một khoảng 

thời gian dài 

Cần làm gì khi có điện trở lại: 
 

 Kiểm tra nhiệt độ của tủ đông. Nếu nhiệt kế chỉ 40 ° hoặc thấp hơn, thực phẩm an toàn và có thể 

bị đông lạnh 

 Đánh giá từng loại thực phẩm một cách riêng biệt. Các biểu đồ này sẽ giúp quý vị đánh giá các 

loại thực phẩm cụ thể 

o Thực phẩm trong Tủ lạnh: Khi nào Giữ lại. Khi nào Vứt bỏ 

o Thực phẩm Đông lạnh: Khi nào Giữ lại. Khi nào Vứt bỏ 

Để có thêm thông tin về an toàn thực phẩm trong trường hợp khẩn cấp, xem các nguồn thông tin sau: 
Trong Trường hợp Khẩn cấp (Foodsafety.gov) 
Mất điện: Các Gợi ý Quan trọng cho Người Tiêu dùng (FDA) 
 
Bể phốt sau khi mất điện 
 
Trong cơn bão, quý vị nên giảm lượng nước sử dụng xuống mức tối thiểu. Việc này có thể thực hiện 
bằng cách tắm nhanh, không giặt quần áo, và không xả nước bồn cầu mỗi lần đi tiểu tiện. Mỗi lần sử 
dụng nước, bể phốt sẽ tiếp tục đầy lên. Nếu đã dùng hết diện tích lưu trữ, đường ống nước thải trong 
nhà quý vị có thể dự trữ. Thường có không gian khẩn cấp dành cho lưu trữ một ngày có sẵn trong bể 
bơm. Tắt máy bơm tại bảng điều khiển. 
 
CẢNH BÁO: Nếu mất điện làm cho máy bơm trục trặc, không được vào buồng máy bơm. 
 

Sau khi có điện trở lại: 
 

 Bật máy bơm và để máy chạy tối đa 5 phút, sau đó tắt máy. 

 Lặp lại việc này mỗi 6 giờ cho đến khi nước thải giảm xuống mức “OFF” (TẮT) và máy bơm tự 

tắt.   

 Nếu chỉ sử dụng một lượng nước nhỏ, máy bơm có thể tự động tắt trong lần bật đầu tiên 

 

 

https://www.foodsafety.gov/keep/charts/refridg_food.html
https://www.foodsafety.gov/keep/charts/frozen_food.html
https://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html
https://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm077023.htm

