TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG (9h30 ngày 05/11/2019)
Thứ ba, 05 Tháng 11 2019 13:52

Hồi 07 giờ ngày 05/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh
Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Bắc. Sức gió mạnh
nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính
gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng
5km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6
độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 350km
về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật
cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc
Vĩ Tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được 5km
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và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ
Bắc; 117,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9 (60 90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão hầu như ít dịch chuyển và tiếp tục mạnh thêm.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp thiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Giữa Biển Đông
(bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6 - cấp
7, giật cấp 9; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng
Sa) và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải
rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 - 4m; biển động.

Thời tiết Quảng Nam 24 giờ tới:

Trên đất liền:Â Nhiều mây,Â có mưa, mưa rào rải rác và giông vài nơi, trong cơn giông cần đề
phòng sét và gió giật mạnh, trưa chiều có nơi giảm mây nắng yếu,
Â gióÂ
Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, các địa phương ven biển có gió 4 - cấp 5
.

Vùng biển Quảng Nam: Có mưa rào vàÂ giông vài nơi, gióÂ Đông BắcÂ cấpÂ 6, giật cấp 8.
Sóng biển cao từÂ
2,5
Â 3
,
5
m.Â
Tình trạng biển: Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
Đề nghị chủ động phòng tránh giông, sét và gió mạnh.
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Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam
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