Tornado Safe Room Rules
• Safe Room doors automatically unlock when the tornado siren sounds.
•

During school hours, students and staff have priority for Safe Room occupancy. The community will
only be admitted after all the students have been sheltered.

•

The Safe Room is open to the public only when a tornado warning has been issued and/or the tornado
sirens have been sounded.

•

The Safe Room will remain open only until the warning is lifted.  When the warning expires, the Safe
Room must be evacuated.

•

Pets are not allowed in the Safe Room unless they are confined in an owner provided and airline
approved carrier.

•

Food and drink are not permitted in the shelter.

•

Smoking or the use of tobacco in any form is prohibited in Safe Rooms and on all school property in
accordance with Arkansas law.

•

Radios or music devices may be used only with individual earphones.  

•

Safe Room doors must remain closed at all times.   

•

Thank you for following the directions of the Safe Room manager or the school administrator
at all times.
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Reglas para el refugio a Prueba de Tornados
•

Las puertas del refugio se abren automáticamente con el primer toque de la sirena de advertencia de
tornados.

•

Los estudiantes y el personal de la escuela tienen prioridad para ocupar el refugio durante el horario
escolar. La comunidad sera admitidadespués que los estudiantes estén protegidos.

•

El refugio estará abierto solo para el public cuando una advertencia de tornado sea emitida y/o las
sirenas de tornado hayan sonado.

•

El refugio permanecerá abierto hasta que la advertencia sea levantada. Cuando el aviso expire, el
refugio deberá ser evacuado.

•

No se permitirán mascotas que no estén dentro de un portador de mascotas aprobado por las líneas
aéreas que sea provisto por el dueño.

•

No se permiten alimentos o bebidas en el refugio.

•

El fumar o el el uso de tabaco en cualquier forma está prohibido en los refugios y en todas las
instalaciones de la escuela de acuerdo con las leyes de Arkansas.

•

Pueden utilizar radios o aparatos de música solo con audífonos individuales.  

•

Las puertas del refugio deben permanecer cerradas en todo momento.   

•

Gracias por seguir las instrucciones del administrador del refugio e el administrador de la escuela.

Các Luật Lệ Của Phòng An Toàn Chống Gió Lốc Xoáy
•    Cửa Phòng An Toàn sẽ tự động mở ra khi còi báo động có gió lốc xoáy.
•    Trong lúc trường đang học, học sinh và nhân viên nhà trường được ưu tiên vào Phòng An Toàn
trước. Công chúng sẽ được vào sau khi tất cả học sinh đã có chỗ ẩn náo trong Phòng An Toàn.
•    Phòng An Toàn chỉ mở cửa cho công chúng khi nào có lệnh báo động gió lốc xoáy và/hay khi nào có
còi báo động reng.     
•     Cửa Phòng An Toàn mở cho đến khi nào lệnh báo động chấm dứt.  Khi lệnh báo động chấm dứt, tất
cả mọi người phải ra khỏi Phòng An Toàn.
•    Các súc vật không được vào Phòng An Toàn chỉ trừ khi người chủ có chuồng riêng chứa nó hay loại
chuồng mà máy bay cho phép dùng chuyên chở súc vật.
•    Không được đem thức ăn hay uống vào trong Phòng An Toàn.
•    Theo luật tiểu bang Arkansas, không được hút thuốc hay dùng bất cứ loại thuốc lá nào trong phạm vi
trường học.
•    Chỉ được nghe máy thâu thanh (radio) hay các máy nghe nhạc khi nào có dụng cụ gắn lỗ tai
(earphones).
•    Cửa Phòng An Toàn phải đóng luôn luôn.
•    Thành thật cám ơn quí vị đã luôn luôn tuân theo các luật lệ Phòng An Toàn của quản lý hay nhân viên
hành chánh của trường học.

