
Bão Ida đi qua, nỗi khổ của dân Louisiana chỉ mới bắt đầu 
N        t  September 1, 2021 

NEW ORLEANS, Louisiana (AP) – Hàn  trăm n àn n     dân t ểu ban  Lou s ana hôm Thứ Ba  

1 Thán  Chín  đan  chịu đủ đ ều khổ sở sau kh  bão Ida đ  qua  do khôn  có n ớc  đ  n  th ếu thốn 

xăn  dầu và cũn  khôn  b ết là kh  nào tình hình h  n nay sẽ cả  th  n. 

H  n đan  có nhữn  hàn  n     đứn  sắp hàn  dà  cả khu phố tạ  mấy trạm xăn  còn mở cửa  nh  

còn có xăn  và có máy phát đ  n để chạy máy bơm. N     dân phả  l  n  thức ăn h  thố  khỏ  tủ 

lạnh. Hàn  xóm ch a sẻ vớ  nhau n uồn đ  n ít ỏ  từ máy phát đ  n và x n từn  xô n ớc lấy từ hồ 

bơ  để tắm hoặc đổ vào bồn cầu. 

 

Xe đậu hàng dài trước một trạm xăng còn mở cửa ở Hammond, Louisiana. (Hình: Sean 

Rayford/Getty Images) 

Thốn  Đốc John Bel Edwads  kh  nó  về t ến trình dọn dẹp và tá  th ết đan  khở  sự khắp khu vực 

 ớt nhão nơ  đây vì m a  khẳn  định: “Chún  ta có rất nh ều v  c phả  làm và khôn  a  nên n hĩ 

rằn  tình trạn  này sẽ nhanh chón  đ ợc   ả  quyết.” 

Các   ớ  chức thành phố New Orleans loan báo bảy địa đ ểm khắp nơ  này cho n     dân đến để có 

đ ợc bữa ăn m ễn phí và đ ợc n ồ  tron  nơ  có máy đ ều hòa khôn  khí. Thành phố cũn  dùn  

khoản  70 xe buýt để n     dân có thể vào n ồ  tạm  tránh cá  nón  hầm hập   ay  ắt. 

Tron  lúc này  các địa đ ểm tránh nắn  nón   cũn  nh  nơ  cun  cấp thực phẩm  n ớc và đá lạnh 

cũn  đan  đ ợc th ết lập  theo l   thị tr ởn  New Orleans  bà LaToya Cantrell. 

Thốn  Đốc Edwards nó    ớ  chức chính quyền t ểu ban  cũn  đan  thành lập các địa đ ểm phân 

phố  ở nhữn  khu vực khác. 

Thị Tr ởn  Cantrell ban hành l nh   ớ  n h êm ban đêm từ Thứ Ba  nó  rằn  để n ăn n ừa hành v  

tộ  phạm sau kh  bão Ida tàn phá h  thốn  phân phố  đ  n và kh ến thành phố chìm tron  màn đêm. 

Cảnh Sát Tr ởn  Shaun Fer uson nó  có một số n     bị bắt về tộ  hô  của. 
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Tàu đánh tôm bị hư hại tại Jean Lafitte, Louisiana. (Hình: Brandon Bell/Getty Images) 

Thị Tr ởn  Cantrell nó  bà h ểu nhữn  khổ sở mà c  dân New Orleans t ếp tục phả  chịu đựn  

tron  nhữn  n ày tớ . 

“Chún  tô  b ết rằn  tr   nón  bức. Chún  tô  b ết là h  n khôn  có đ  n  và đây sẽ là  u t ên hàn  

đầu ” theo l   bà Cantrell tron  cuộc họp báo. 

 

Một ông cầm súng trường để bắn cá sấu tại Jean Lafitte,  

Louisiana. (Hình: Brandon Bell/Getty Images) 

Hơn 1 tr  u căn nhà và cơ sở doanh nghi p ở Louisiana và Mississippi, gồm cả toàn bộ thành phố 

New Orleans và vùng phụ cận, bị mất đ  n sau khi bão Ida phá hủy h  thống dẫn đ  n hôm Chủ 

Nhật với sức gió lên tới 150 dặm/gi  (240 km/gi ). 

Tình trạn  n ập lụt cũn  kh ến 

cá sấu bò vào  ần nơ  dân 

chún  s nh sốn . Một ôn  71 

tuổ  ở thành phố Sl dell bị cá 

sấu đớp mất một tay kh  b ớc 

ra khỏ  căn nhà n ập n ớc.  ợ 

ôn  n he t ến  kêu la  chạy ra 

kéo ôn  vào bực thềm tr ớc 

cửa  rồ  chèo xuồn  đ   ọ  

n     cấp cứu. Nh n  kh  bà 

quay trở lạ  thì ôn  chồn  đã bị 

cá sấu lô  đ . 
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Nhà bị thiệt hại do bão Ida tại Grand Isle, Louisiana. (Hình: Win McNamee/Getty Images) 

G ó mạnh làm  ãy  ục một cột đ  n cao thế xuốn  sôn  M ss ss pp  và làm n ã đổ hàn  n àn dặm 

đ  n  dây dẫn đ  n cùn  là làm h  hạ  hàn  trăm trụ b ến đ  n. 

 

Dân chúng tụ tập đông đảo trước tiệm Home Depot ở Hammond, Louisiana để mua các món cần 

thiết sau bão. (Hình: Rayford/Getty Images) 

H  n có khoản  25 000 nhân v ên đ  n lực   ồm cả các toán từ nhữn  nơ  khác kéo đến  tìm cách tá  

lập v  c cun  cấp đ  n. Tuy nh ên   ớ  hữu trách nó  rằn  đ ều này có thể cần tớ  mấy tuần lễ. 

Do các nhà máy n ớc bị n ập hoặc bị mất đ  n  một số nơ  ở Lou s ana đan  th ếu n ớc uốn . Có 

khoản  441 000 n     tạ  17 quận hạt khôn  có n ớc  và thêm 319 000 n     khác đan  đ ợc 

khuyến cáo là phả  nấu sô  n ớc để uốn . (V.Giang) [qd] 
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