Nơi Trú Ẩn Tránh GIÓ LỐC Công Cộng

Bộ Quy Tắc Ứng Xử
Mọi người sử dụng Nơi Trú Ẩn đều phải:
1.

Cung cấp thông tin đăng ký chi
tiết cần thiết cho nhân viên Nơi
Trú Ẩn;

2.

Làm theo chỉ dẫn của nhân viên
Nơi Trú Ẩn;

3.

Không sử dụng bất kỳ thứ
gì nguy hiểm hoặc gây ảnh
hưởng đến sức khỏe và sự
thoải mái của mình và người
khác (điều này bao gồm cả việc
(sử dụng) uống rượu, dùng thuốc
không kê đơn và thuốc lá / hút
thuốc). Không tuân theo yêu cầu
này có thể bị truy tố;

4.

5.

6.

Giữ bình tĩnh và yên lặng. Tôn
trọng người khác bằng cách
không la hét, lớn tiếng hoặc chửi
thề;
Luôn giám sát trẻ em. Trẻ em
phải được cha mẹ hoặc người
giám hộ chịu trách nhiệm và phải
có cha mẹ hoặc người giám hộ đi
theo vào nhà vệ sinh;
Không cố ý gây thiệt hại cho nhà
cửa, nội thất, thiết bị và đồ đạc
của Nơi Trú Ẩn;

7.

Luôn đi giầy dép;

8.

Ngồi vào chỗ được nhân viên Nơi
Trú Ẩn phân bổ và xếp gọn vật
dụng cá nhân bên dưới chỗ ngồi
của quý vị. Quý vị tự chịu trách
nhiệm về đồ dùng tùy thân của
mình;

9.

Giữ cho lối đi và lối thoát hiểm
quang đãng;

10. Ở lại bên trong khu vực chính
của Nơi Trú Ẩn và không được
vào nhà kho, nhà bếp, phòng tắm
hoặc văn phòng trừ khi được
nhân viên Nơi Trú Ẩn cho phép;
11. Sử dụng máy nghe các thiết bị
điện tử cá nhân chạy pin;
12. Không sử dụng ổ cắm điện tại
Nơi Trú Ẩn, trừ khi được nhân
viên Nơi Trú Ẩn chấp thuận ;
13. Giữ gìn vệ sinh và đổ rác thải vào
thùng rác có sẵn;
14. Cho nhân viên Nơi Trú Ẩn biết
ngay lập tức về bất kỳ trường
hợp y tế khẩn cấp nào, thiệt hại
đối với Nơi Trú Ẩn hoặc các vấn
đề khác như trộm cắp.
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Nơi Trú Ẩn Tránh GIÓ LỐC Công Cộng

Điều Kiện Vào Nơi Trú Ẩn
Bất kỳ ai muốn sử dụng Nơi Trú Ẩn đều
phải đồng ý các điều kiện trong Bộ Quy
Tắc Ứng Xử.
Quý vị có thể ở lại đây đến 18 tiếng hoặc
lâu hơn. Trong thời gian này, tòa nhà sẽ
bị “khóa lại” cho đến khi gió lốc đi qua. Để
đảm bảo sự nguyên vẹn về cấu trúc của
tòa nhà và sự an toàn của những người
trú ẩn trong thời gian này, quý vị sẽ không
được phép vào hoặc ra khỏi Nơi Trú Ẩn.
Quý vị sẽ tự mang theo thực phẩm và đồ
giải khát tại Nơi Trú Ẩn.
CÁC ĐỒ VẬT BỊ CẤM
Quý vị không thể mang vào Nơi Trú Ẩn:
»» Rượu;
»» Vũ khí kể cả dao hoặc các vật sắc nhọn
tương tự;
»» Thuốc không kê đơn và các đồ vật tùy
thân; và
»» Bình xịt (ngoại trừ dược phẩm cá nhân
như bình xịt hen suyễn, v.v…)
Những người muốn vào Nơi Trú Ẩn sẽ
phải bỏ lại bên ngoài bất kỳ đồ vật bị cấm.
Quý vị và đồ dùng của mình có thể bị
nhân viên Cảnh Sát Queensland khám xét
nếu họ có lí do chính đáng để tin rằng các
đồ vật đó đã được mang vào Nơi Trú Ẩn.

Nếu không thể hoặc không muốn đáp
ứng các điều kiện này , quý vị cần phải
tìm nơi trú ẩn khác, bằng cách rời khỏi
khu vực cảnh báo gió lốc hoặc ở lại cùng
gia đình hoặc bạn bè bên ngoài khu vực
di tản tránh nước dâng do bão.
Những người ở lại Nơi Trú Ẩn không tuân
theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử trước khi “khóa
cửa” có thể sẽ phải rời khỏi Nơi Trú Ẩn.
Những người trú ẩn không tuân theo Bộ
Quy Tắc Ứng Xử sau khi “khóa cửa” có
thể bị truy tố.
Các điều kiện vào cửa khác bao gồm như
sau:
»» Gia súc và các động vật khác không
được phép mang vào Nơi Trú Ẩn.
Lưu ý: Động vật giúp đỡ chủ nhân được
phép vào và ở lại;
»» Tất cả đồ dùng cá nhân phải được cất
bên trong ba lô đeo vai hoặc túi xách
nhỏ. Bất kỳ thứ gì được cho là quá cỡ
và / hoặc không cần thiết sẽ không được
phép mang vào Nơi Trú Ẩn;
»» Quý vị cần phải tự lo đầy đủ cho bản
thân và gia đình mình trong khoảng
thời gian ở lại nơi trú ẩn (điều này bao
gồm cả việc mang theo thức uống và
thực phẩm và đảm bảo rằng quý vị có đủ
dược phẩm cá nhân của mình, v.v…); và
»» Quý vị không được hút thuốc, uống
rượu, nấu ăn hoặc sử dụng thuốc không
kê đơn.
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