
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Ki˜n th°c ph˛i bi˜t: 

Dành cho ng˜°i lao ˛˝ng t˙m th°i và ng˜°i lao ˛˝ng n˜ˆc ngoài 

M˜i vi�c s� di�n ra nh� th� nào khi quý 
v° g˜i 911 �� thông báo m�t tr��ng h�p 
khˇn c˘p v� s˙c khˆe 

N�u g	p tr��ng h�p khˇn 
c˘p, hãy g˜i 911 ngay. 

Khi g˜i 911: Hãy tr† l�i các câu hˆi �� ���c 
tr� giúp 

• Nhân viên nh�n cu�c g’i 911 s† h�i: “911 - 
c˛nh sát, c°u h�a hay c°u th��ng?” €˝i v�i 
tr�ng h�p kh˘n c�p v� y t˜, hãy nói “c°u 
th��ng”. Cu�c g’i c
a quý v� s† ˙��c chuy�n 
˙˜n b� ph�n ˙i�u ph˝i xe c�p c°u. €•ng gác 
máy. 

• Ng�i nh�n cu�c g’i bên b� ph�n xe c�p c°u 
911 s† h�i m�t vài câu h�i ˙� tr� giúp quý v�. 
N˜u quý v� c�n ng�i thông d�ch, hãy nói 
b�ng ngôn ng� c
a quý v�. Cu�c g’i c
a quý 
v� s† ˙��c chuy�n ˙˜n m�t ng�i thông d�ch. 
€•ng gác máy. 

Ng��i nh�n cu�c g˜i bên b� ph�n xe c˘p c˙u 
911 s� �	t câu hˆi �� xác �°nh tình hu�ng 
khˇn c˘p và v° trí c“a quý v°: 

• Tr�ng h�p c�p c°u ˙ó là gì? 

• €�a ch“ c�p c°u (thành ph˝, th� tr�n, tên 
˙�ng, s˝ nhà ho�c n�i c� trú)? 

• Quý v� ˙ang 	 ˙âu (cánh ˙šng, cabin, chušng 
trˇi, lán trˇi)? 

• S˝ ˙iˆn thoˇi/˙iˆn thoˇi di ˙�ng c
a quý v�? 

• Quý v� có c�n m�t thông d�ch viên không? 
N˜u có, quý v� giao ti˜p b�ng ngôn ng� nào? 

Các câu tr˛ li c
a quý v� s† giúp ng�i nh�n 
cu�c g’i quy˜t ˙�nh nh�ng gì c�n thi˜t cho 
viˆc tr� giúp. 

Làm theo h��ng d—n c
a h’ cho ˙˜n khi ˙�i 
tr� giúp ˙˜n n�i. 

Sau khi g˜i 911: N�u quý v° an toàn, hãy ‘ yên 
t
i v° trí c“a quý v°  

• Xe c�p c°u cùng v�i nhân viên y t˜ ˙ang trên 
˙�ng ˙˜n ˙� tr� giúp quý v�. €•ng ri kh�i v� 
trí n˜u n�i ˙ó an toàn. 

• N˜u quý v� g’i thay cho ng�i khác, khi nhân 
viên y t˜ ˙˜n n�i, hãy ˙�a h’ ˙˜n g�p ng�i 
˙ó. 

• Nhân viên y t˜ s† ˙ánh giá tình hình s°c kh�e 
c
a bˆnh nhân. H’ có th� ˙�a ra ph��ng 
pháp ˙i�u tr� và sau ˙ó v�n chuy�n bˆnh 
nhân ˙˜n bˆnh viˆn ho�c c� s	 ch�m sóc 
s°c kh�e. 

N�u x†y ra tình hu�ng c˘p c˙u t
i 
n’i làm vi�c, hãy g˜i 911 và s� 
d ng thông tin sau: 

�°a chš: 

Ngôn ng� tôi nói là: 

Nút giao thông: : 

và 


