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Trắng đêm trong khu trú tránh bão toàn mẹ
bầu và trẻ sơ sinh

Khu ký túc xá của Hoà Phát Dung Quất được chọn làm nơi trú ẩn
tránh bão của 5.000 người dân biển xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn, Quảng Ngãi. Bên cạnh những khu vực tập trung dành cho
mọi người, chính quyền địa phương còn sắp xếp chỗ cho nhiều

phụ nữ mang thai và sau khi sinh sản.

13 người thích nội dung này. Hãy là người đầu tiên trong số bạn
bè của bạn.

Thích Chia sẻ

Khuya 27.10, 4.000 người dân xã Bình Sơn được di tản đến khu vực trú ẩn an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ. Tại khu vực
trú ẩn thuộc khu ký túc xã Hòa Phát Dung Quất, hàng trăm bà bầu, người già và trẻ sơ sinh được bố trí cho các phòng

riêng biệt. Ảnh: Hữu Long
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Chị Mai Thị Diễm (trú tổ Tân Hy 1, xã Bình Đồng) cùng con gái 8 tháng tuổi tên Diễm My, được sơ tán vào khu ký túc xá
vào 5h chiều cùng ngày. Chị Diễm cho biết, chị và chồng vốn là công nhân trong TP. HCM. Sau khi mang thai cho đến lúc
sinh nở, chị Diễm trở về quê nhà. Nhà của chị Diễm vốn là nhà cấp 4, không an toàn nên khi được sơ tán, chị khá an tâm.

Ảnh: Hữu Long

Đa phần người dân ven biển xã Bình Đông đều ở trên các ngôi nhà cấp 4 có nguy cơ bị tốc mái khi bão đổ bộ. Sau khi sơ
tán toàn bộ 5.000 dân ở xã, chính quyền đã bố trí người già, bà bầu, trẻ sơ sinh ở khu vực đặc biệt. Cùng với đó, đại diện

khu ký túc xá cũng cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian bão đổ bộ. Ảnh: Hữu Long
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Chị Nguyễn Thị Nguyệt (35 tuổi, trú thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) cùng gia đình, con trai 11 tháng tuổi trú ẩn trong khu vực
ký túc xá. Chị Nguyệt kể, trước khi sơ tán về nơi trú ẩn, gia đình chị đã di chuyển tàu thuyển, tài sản về nơi trú ẩn an toàn.

Ảnh: Hữu Long
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Đại diện chính quyền xã Bình Đông cho biết, tại các khu vực có người già, trẻ sơ sinh ở, chính quyền đều bố trí các nhân
viên y tế để hỗ trợ người dân trong thời gian bão đổ bộ. Ảnh: Hữu Long

Khuya đầu tiên tại nơi sơ tán, mỗi người nhận bánh mỳ và nước uống đề phòng đói đêm. Toàn bộ lương thực cùng chiếu,
chăn, gối được chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn một ngày trước đó cho người dân sử dụng. Ảnh: Hữu Long
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HỮU LONG

Bão số 9, Sơ tán dân, Mưa bão, Bão lũ, Bão

TIN BÀI LIÊN QUAN

Bạn nghĩ gì về tin này?

Chính việc chủ động sơ tán người dân của chính quyền xã Bình Đông giúp người dân có thể an tâm. Ảnh: Hữu Long
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 Bất ngờ 9 cách đơn giản
ngăn ngừa và điều trị tóc bạc

 4 cầu thủ tuyển Việt Nam
được kỳ vọng toả sáng ở AFF
Cup 2020
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