
(VăN PHÒNG QUảN LÝ KHẩN CấP OREGON) 

 Ngày 4 tháng Mười Một, 2020 

Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon, phối hợp với các đối tác liên bang và tiểu bang,  cung cấp thông tin cập nhật được thâu thập và xác 
nhận về những nỗ lực phục hồi sau cháy rừng ở Oregon  

Số trường hợp tử vong được xác nhận : 9 

Thông tin tham khảo: Giám Định Y Tế Tiểu Bang Oregon 

Số người mất tích: 1 

Thông tin tham khảo: Hệ Thống Dữ Liệu của Công Quyền (Law 
Enforcement Data System, hay LEDS) 

Số người ở những nơi trú ẩn:  1,005 

Tập trung: 20 | Không Tập trung: 985 

Thông tin tham khảo: Hội Hồng Thập Tự Mỹ 

Số Người Ghi Danh Hỗ Trợ Cá Nhân 24,342 

Số Tiền Hỗ Trợ Được Chấp Thuận : $23.55 triệu  

Nguồn thông tin tham khảo: Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang 

Tác Động đến Con Người  

SỐ LIỆU THỐNG KÊ hàng ngày 
Diện tích cháy (tương đối): 1.2  triệu  

Nguồn thông tin tham khảo: Ban Lâm Nghiệp Oregon   

Số nơi cư ngụ bị phá hủy:  4,026 

Nguồn thông tin tham khảo: Ban Hoạch Định OEM 

Các nhà bị phá hủy khác: >1,400* 

Thông tin tham khảo: Báo Cáo Kết Hợp Thông Tin về Cháy 
Rừng (Integrated Reporting of Wildland-Fire Information, hay 
IRWIN) 

 Khoản chừng 

Wildfire.Oregon.Gov 
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OREGON OFFICE OF 

EMERGENCY MANAGEMENT 

TÓM LƯỢC TÌNH TRẠNG 

ĐIỀU CẦN BIẾT 

Sống sót trận cháy rừng là một chấn động cho quý vị. Đường Dây Giúp Đỡ Đau Khổ do Thảm Họa của Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration, hay SAMHSA) có dịch vụ cố vấn và hỗ trợ miễn phí, 24/7, 365 ngày trong năm cho những người bị khủng hoảng tinh thần liên 

quan đến thảm họa tự nhiên hoặc do con người gây ra. Những người sống sót ở Oregon có thể kết nối với một cố vấn chuyên môn: Xin gọi số 800-985-5990 (nhấn nút số 

2 cho tiếng tây Ban Nha) hoặc nhắn tin “TalkWithUs” (Nói Chuyện với Chúng Tôi) đến 66746 (nhắn tin "Hablamos" đến 66746 cho tiếng Tây Ban Nha). 

Sau trận cháy rừng lớn, đất và lớp phủ trên mặt đất bị cháy rụi có thể làm 
nước mưa không thấm được vào đất. Điều này làm tăng nguy cơ lũ bất 
chợt và lở đất. Ngay cả những nơi không thường xảy ra lũ lụt cũng có nguy 
cơ lũ bất chợt và có thể không an toàn. Nếu xảy ra lũ lụt và quý vị ở trong 
khu vực sơ tán thì chú ý đến các cảnh giác để làm theo không được chậm 
trễ các khuyến cáo của viên chức địa phương. 

Liên lạc trực tiếp với chuyên viên Bảo Hiểm và Quản Lý Vùng Ngập Nước 
tại FEMA-R-10-MIT@fema.dhs.gov để nêu thắc mắc. 

Lincoln County, Ore. – Ngày 20 tháng Chín, 2020 Hình chụp do Jeff Markham/FEMA 
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Chúng tôi có Hỗ Trợ Cá Nhân cho những người bị ảnh hưởng do cháy rừng ở các quận Clackamas, Douglas, 
Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn, và Marion. 

Chúng tôi có Trợ Giúp Công Cộng cho cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu công cộng bị ảnh hưởng do cháy rừng ở các 
quận Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Klamath, Lake, 
Lane, Lincoln, Linn, Marion, Multnomah, Tillamook, Wasco, Washington và Yamhill. 

  

1-800-462-7585 TTY  

LƯU Ý: Ấn bản này được công bố vào Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.  

Vào mạng lưới wildfire.oregon.gov hoặc Twitter hay Facebook của chúng tôi để biết thêm thông tin cập nhật. 

1-800-621-3362  
www.DisasterAssistance.gov  

Trong khi tiểu bang tiếp tục nỗ lực phục hồi và dọn dẹp sau ảnh hưởng 

của các trận cháy rừng vào Ngày Lao Động, Ban Giao Thông Oregon 

(Oregon Department of Transportation, hay ODOT) sẽ đóng vai trò 

chánh cho Bước 2 để dọn dẹp mảnh vụn. 

 

Sau khi dọn dẹp xong chất thải nguy hiểm cho gia đình trong suốt tám 

quận bị cháy rừng ảnh hưởng, ODOT và các đối tác sẽ thực hiện nỗ lực 

của tiểu bang để dọn sạch các cây, bụi tro và các mảnh vụn cấu trúc. 

 

Những nỗ lực này sẽ bắt đầu sau khi Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường hoặc 

nhà thầu được tiểu bang cho phép hoàn tất Bước 1 (dọn dẹp chất thải 

nguy hiểm cho gia đình). ODOT có thể bắt đầu công việc của Bước 2 

khoảng Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Gởi điện thư (email) đến 

ODOT.wildfire@odot.state.or.us hoặc để lại tin nhắn tại số 503-934-

1700 để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị trong vòng 

72 tiếng đồng hồ. 

Otis, Ore. – Ngày 30 tháng Chín, 2020 . Hình chụp do Patsy Lynch/FEMA  

 
 

 

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN 

ODOT SẼ DẪN ĐẦU CHO NỖ LỰC 

DỌN DẸP BỤI TRO VÀ MẢNH VỤN 

DO CHÁY RỪNG Ở OREGON 

mailto:david.cardona@state.or.us
https://wildfire.oregon.gov/
https://www.facebook.com/OMDOEM
https://experience.arcgis.com/experience/6c42bf70be214725b8dd0de8d407eca9/page/page_0/?views=view_5%2Cview_1
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
http://www.dfr.oregon.gov/

