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THÔNG BÁO
Về việc đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão
Căn cứ Công văn số 1367/VPUBND-HC ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc
đảm bảo an toàn điện trong mùa mua bão.
Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông thông báo đến các hộ dân trên địa
bàn phường thực hiện tốt một số nội dung sau:
+ Chặt mé các cây lớn xung quanh nhà để tránh giông, lốc gây đỗ ngã.
+ Thường xuyên kiểm tra, chằng néo nhà cửa chắc chắn.
+ Phát quang cây xanh, chặt mé cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây điện
và chằng néo lại các trụ điện từ sau điện kế. Thường xuyên kiểm tra lại các thiết bị
điện trong gia đình để tránh sự cố do điện.
+ Nối đất tất cả các thiết bị sử dụng điện sử dụng ngoài trời, nhất là motor
tưới hoa kiểng.
+ Dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà, lật úp tất cả các vật chứa
nước mưa để hạn chế nơi sinh sản của muỗi nhằm phòng, tránh bệnh sốt xuất huyết
thường xuất hiện vào mùa mưa.
Nay UBND phường Tân Quy Đông đề nghị nhân dân trên địa bàn phường
thực hiện tốt thông báo này./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND ( thay b/c);
- Đăng trên cổng thông tin điện tử phường;
- Cán bộ truyền thanh (t/b);
- Lưu: VT.
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