TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 6-Nakri) phát lúc 05h00 ngày 07/11/2019
Thứ năm, 07 Tháng 11 2019 08:31

Hồi 04 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách
đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ
cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông, sau đó có khả năng đổi hướng,
di chuyển chậm về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04
giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song
Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10
(90 - 100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở
lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: phía Bắc Vĩ Tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông
Kinh Tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

1/3

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 6-Nakri) phát lúc 05h00 ngày 07/11/2019
Thứ năm, 07 Tháng 11 2019 08:31

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km
và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc;
114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - cấp 12 (100 -135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi
được khoảng 10 - 15km. Đến 04 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,8
độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi -Khánh Hòa khoảng 280km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - cấp 11 (90 - 115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm
áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên.

Trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi sâu vào
đất liền, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Căm Pu Chia.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Thời tiết Quảng Nam 24 giờ tới:

Trên đất liền:Â Mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm vùng núi có sương mù vài nơi, ngày
nắng yếu,
chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, trong cơn dông
cần đề phòng sét và gió giật mạnh,Â
gióÂ Đông Bắc cấp 2 - cấp 3,
các địa phương ven biển có gió cấp 4
.

Vùng biển Quảng Nam: Có mưa ràoÂ rải rácÂ vàÂ dông vài nơi, trong cơn dông cần đề
phòng sét và gió giật mạnh
gióÂ
Đông Bắc
cấp 5, có lúcÂ

,
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cấpÂ
6, giật cấp 7
. 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 thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển ĐôngÂ vàvùng biển Quảng
NamÂ
chủ động
phòng tránh d
ông, sét vàÂ
gió mạnh.

(Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam)
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