Vietnamese

sự an toàn khi có hỏa
hoạn ở nhà quý vị
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các nguyên nhân thường
gây hỏa hoạn ở nhà

Các bếp lò có thể là mối nguy hiểm chính gây hỏa hoạn

Hằng năm, CFA đến chửa hơn 1000 vụ
hỏa hoạn ở nhà.
Hầu hết các vụ hỏa hoạn gây chết
người xảy ra ở nhà, nhưng bi kịch thực
sự là rất nhiều vụ nầy có thể tránh
được.
Một chút sao lãng trong nhà bếp, một
thiết bị điện bị hư hay quần áo giặt
để quá gần một máy sưởi đều có thể
đem lại những hậu quả tai hại, gây hư
hại đáng kể cho cấu trúc nhà hay đặt
người thân trong gia đình vào tình thế
nguy hiểm.
May mắn là có vài việc đơn giản quý vị
có thể làm để giúp bảo vệ gia đình quý
vị tránh khỏi các hiểm nguy của hỏa
hoạn. Bỏ thời gian “kiểm tra các điểm
nóng”, bảo đảm quý vị có máy báo
động khói hoạt động, và chuẩn bị một
kế hoạch thoát ra khỏi nhà có thể mang
lại nhiều cơ hội tránh được những ảnh
hưởng tàn phá của hỏa hoạn hơn.

Kiểm tra là các công tắc hoạt động tốt

Hầu hết các vụ hỏa hoạn ở nhà bắt
đầu từ nhà bếp
• Các bếp lò là mối nguy hiểm chính gây
hỏa hoạn.
• Đừng bao giờ để bếp đang nấu mà không người
trông coi.
• Giữ các lò bếp và vỉ nướng không bị dính mỡ và
chất béo tích tụ.
• Đặt các bếp lò và máy nướng bánh mì cách xa
các khăn lau chén và màn cửa.
• Khi nấu ăn hãy mặt áo có tay áo vừa khít.

Đặt dây điện sai có nguy hiểm
• Bảo đảm tất cả công tắc đều hoạt động tốt. Dây
điện không bị hở lộ ra ngoài và phải luôn được
cách điện.
• Tất cả các công việc sửa điện phải do một
thợ điện có đăng ký làm. Đừng tìm cách tự
mình làm.
• Đừng bao giờ làm quá tải ổ cắm điện. Cắm
nhiều phích đôi và bảng cắm điện vào một lỗ có
thể làm quá tải các ổ cắm.
• Đừng để dây nối dưới thảm hay đồ đạc.
• Lắp đặt các công tắc an toàn. Chúng sẽ cách
điện tức thì khỏi bảng công tắc nếu có sự tăng
áp đột ngột xảy ra. Hãy vào trang mạng Energy
Safe Victoria www.esv.vic.gov.au để biết thêm
thông tin.
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các nguyên nhân thường
gây hỏa hoạn ở nhà

Đặt một khung lưới trước lò lửa sưởi ấm

Đừng treo áo quần quá gần lửa hay các máy sưởi

Các thiết bị điện

Máy sấy áo quần

• Bảo đảm các thiết bị được sử dụng theo quy
cách của nhà sản xuất.
• Kiểm tra là các đồ điện đang hoạt động tốt. Nếu
có quan ngại hãy tìm một thợ điện có đăng ký
bảo trì và sửa các đồ nầy, đặc biệt là các món đã
dùng qua.
• Tìm một thợ điện có đăng ký thay dây và phích
cắm bị hư.
• Tắt các thiết bị ở ổ cắm khi không sử dụng.
• Nếu phát cháy, tắt ngay điện tại ổ cắm hay bảng
công tắc nếu điều đó an toàn.

• Làm sạch đồ lọc xơ vải sau mỗi lần dùng.
• Để máy sấy hoàn tất chu kỳ làm nguội.

Mền điện
• Đừng bao giờ bật mền điện để qua đêm hay vào
ban ngày – bật mền lên khoảng 30 phút trước
khi đi ngủ.
• Cất giữ mền điện theo hướng dẫn của nhà
sản xuất.
• Đừng để vật nặng lên mền điện đang hoạt động,
kể cả thú cưng.
• Đừng ngủ có bật mền điện.

Hút thuốc trên giường
• Đừng bao giờ hút thuốc trên giường.
• Tàn thuốc có thể cháy âm ỉ trong mền ra giường
và bật cháy thành lửa khi quý vị ngủ.
• Bảo đảm quý vị dụi hết mẩu thuốc lá trước khi
vứt bỏ.

Máy sưởi trong nhà
• Tắt máy sưởi khi quý vị đi ngủ.
• Đừng để áo quần quá gần các máy sưởi.
• Bảo đảm máy sưởi và ống thổi hơi được lắp đặt
và bảo trì bởi một người chuyên nghiệp.
• Kiểm tra các bức tường và sàn nhà để được
cách ly khỏi các nguồn nhiệt và các máy sưởi
được đặt xa các vật liệu dễ cháy.
• Cẩn thận về nơi đặt các máy sưởi lưu động.
• Đặt một khung lưới che trước lò lửa sưởi ấm mở
rộng.
• Đừng để lửa cháy sau khi quý vị đã đi ngủ hay
ra khỏi nhà. Bảo đảm tro đã lạnh trước khi
vứt bỏ.
• Đừng để trẻ em một mình gần lò lửa sưởi ấm
mở rộng hay máy sưởi.

Nến và đồ đốt dầu
• Để nến xa khỏi màn cửa và
các vật liệu dễ cháy.
• Khi dùng luôn đặt trên các mặt
phẳng không dễ cháy.
• Bảo đảm quý vị dùng nước và
dầu trong tô đốt nóng.

Làm sạch đồ lọc của
máy sấy áo quần
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dạy trẻ em cẩn thận
khi gần lửa

Để diêm quẹt ngoài tầm tay của trẻ em

Dạy trẻ em nên đưa diêm quẹt cho người lớn

• Một phần tư các vụ tai nạn cho trẻ em có liên
quan đến phỏng.
• Để tất cả diêm quẹt, bật lửa và nến ngoài tầm
tay của các em nhỏ.
• Dùng loại bật lửa an toàn cho trẻ em.
• Dạy trẻ em đưa tất cả bật lửa và diêm quẹt cho
người lớn.
• Bảo đảm các em lớn hơn biết rằng diêm quẹt
chỉ dùng khi có mặt người lớn.
• Dạy trẻ em gọi 000 nếu có trường hợp
khẩn cấp.
• Hướng dẫn trẻ để các em biết cách ra khỏi nhà
trong trường hợp có hỏa hoạn.
• Thực hiện cuộc thực tập hỏa hoạn thường
xuyên với trẻ em để các em biết phải tụ họp tại
đâu một khi ra khỏi nhà.
• Hướng dẫn trẻ em cách núp người xuống và
chạy, chạy, chạy nếu có khói trong nhà.*
• Dạy trẻ em ngừng, nằm xuống và lăn tròn nếu
áo quần bắt lửa.*
* Xem các Quy Tắc Thoát Lửa– trang 10

Thực tập thoát qua các lối thoát trong trường hợp có
hỏa hoạn

3

máy báo động khói hoạt
động cứu được mạng người

Rất nhiều gia đình được cứu mạng
nhờ máy báo động khói
Quý vị không thể ngửi được mùi khói khi ngủ,
vì vậy máy báo động khói là một hệ thống cảnh báo
sớm thiết yếu để báo động cho quý vị và gia đình
biết mối nguy hiểm của sự cháy lửa và khói.
Các quy định xây cất nói rằng mỗi căn nhà ở
Victoria đều phải có một máy báo động khói đạt
đúng Tiêu Chuẩn Úc AS 3786. Các ngôi nhà đã
xây có thể lắp đặt máy báo động khói chạy bằng
pin, nhưng tất cả nhà mới đều phải được lắp đặt
máy báo động khói chạy bằng mạch điện điện tử
trước khi vào ở. Máy báo động khói loại nầy vẫn
cần pin làm nguồn điện dự phòng.
Cho dù có quy định, nghiên cứu cho rằng chỉ có
45 phần trăm các căn nhà mà dịch vụ cứu hỏa đến
chữa cháy có máy báo động khói và trong số đó,
31 phần trăm máy không hoạt động.
Quý vị có thể bảo đảm máy báo động khói luôn bảo
vệ gia đình mình bằng cách giữ sao cho máy hoạt
động tốt.
• Thử máy hàng tuần bằng cách dùng cán chổi
nhấn nút thử để biết chắc máy kêu.
• Dùng cây chổi của máy hút bụi và quét sạch bụi
trên máy báo động khói.
• Thay pin ít nhất một lần mỗi năm. Rất dễ nhớ
nếu quý vị làm việc nầy khi phải chỉnh đồng
hồ khi tới mùa daylight saving (làm cho trời tối
muộn vào mùa hè).
Một máy báo động khói không hoạt động thì coi
như vô dụng và tạo một cảm giác an toàn giả tạo.

Lắp đặt đúng là việc sống còn
Để được sự bảo vệ tối thiểu, lắp đặt một máy báo
động khói bên ngoài mỗi phòng ngủ hay khu vực
ngủ trong nhà quý vị. Nếu quý vị sống trong một
căn nhà có hơn một tầng lầu, hãy lắp đặt máy báo
động khói ở mỗi tầng.
Nếu nối liền được các máy báo động khói với nhau
thì càng tốt. Một số loại máy báo động khói có thể
nối liền được với nhau, để khi một máy báo kêu thì
các máy kia cũng kích hoạt.
Những nhà có gian phòng dành cho trẻ em phải có
máy báo động khói nối liền với máy báo động khói
gần phòng ngủ của người lớn. Các cuộc nghiên
cứu cho thấy 85 phần trăm trẻ em đang ngủ không
thức dậy vì tiếng kêu của máy báo động khói.
Các chủ nhà có trách nhiệm đảm bảo các máy báo
động khói được lắp đặt trong các căn nhà cho thuê.

Biểu đồ 1:
Máy báo động
khói trong các
hành lang

Phòng
ngủ 1
BEDROOM

Biểu đồ 2:
Tòa nhà ở có
các khu vực
ngủ riêng biệt

Phòng
ngủ2
BEDROOM

WC
wc

Máy báo
độngALARM
khói
SMOKE

Phòng
khách
LIVING ROOM

Hãy chọn lựa đúng
Máy báo động khói rẻ tiền và dễ lắp đặt. Khi chọn
một máy báo động khói cho nhà quý vị, bảo đảm
chọn một máy đạt tiêu chuẩn Úc AS 3786.
Có hai loại máy báo động khói – máy báo động ion
hóa chủ yếu dò tìm sự hiện diện của các hạt khói
cực nhỏ, và máy báo động quang điện mới hơn
chuyên dò tìm khói nhìn thấy được.
Nghiên cứu cho thấy mặc dù cả hai loại máy báo
động khói đều cho người trong nhà thời gian để
thoát hiểm, máy báo động quang điện luôn hiệu
quả hơn trong việc phát hiện các lửa âm trong nhà.
• CFA thúc giục tất cả các chủ hộ bổ sung máy
báo động khói ion hóa có sẵn với máy báo động
quang điện.

Nhà
bếp
KITCHEN

Phòng
ngủ3
BEDROOM

LIVING ROOMKITCHEN

Phòng khách/nhà bếp

Phòng
tắm/
BATHROOM
LAUNDRY
phòng
giặt

Phòng
tắm
BATHROOM

Phòng
ngủ1
BEDROOM

Máy báo
động
khói
SMOKE
ALARM

ALARM
Máy SMOKE
báo động
khói

Phòng
ngủ 2
BEDROOM

Biểu đồ 3:
Khoảng khí
chết và sự gắn
máy báo động
khói đúng cách
trên các vách
tường bên

Máy
báoALARM
độngMUST
khóiBE
phải
được
SMOKE
LOCATED
đặt
khoảng
500mm-1500mm
BETWEEN
MM
MM
kể
OF từ
THEđỉnh
APEX
300mm
MM
Khoảng
khíSPACE
chết
DEAD AIR
300mm
MM
tối MIN
thiểu

DEAD AIR
SPACE
Khoảng
khí
chết

OF báo
SMOKE
ALARM
LOCATED
ĐỉnhTOP
máy
động
khói
đặt ở HERE
đây

500MM
mm
MAX
tối đa

VáchSIDE
tường
WALLbên
Khoảng
cáchFROM
từ đỉnh
loạiCATHEDRAL
trần nhàCEILING
thờ đến
đỉnh
4HE DISTANCE
THE của
APEXtrần
OF THE
TO THE
TOPmáy
OF THE
báo động khói
500mm
đến
1500mm.
ALARMphải
MUSTtừBE
BETWEEN
MM
AND MM
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Thử máy báo động khói hàng tuần
Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi lắp đặt
các máy báo động khói.
• Trên một trần nhà: Máy báo động khói phải nằm
ở giữa trần nhà. Nếu không đặt được ở đây thì
nên đặt máy cách gờ hay tường 300mm.
• Trên tường: Máy báo động khói phải đặt cách
trần 300mm-500mm.
• Trên trần loại trần nhà thờ hay trần có dốc:
Máy báo động khói phải đặt cách điểm cao
nhất 500mm-1500mm.
• Tránh gió lùa: Đừng lắp đặt máy báo động khói
gần cửa sổ, cửa hay các ống dẫn khí nơi gió lùa
có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của máy.
• Tránh các khoảng khí chết: khoảng khí chết là
một khu vực mà nơi đó không khí nóng bị giam
hãm sẽ ngăn cản khói bay đến máy báo động
khói. Việc này thường xảy ra tại đỉnh trần nhà
loại trần nhà thờ hay các trần nhà có dốc, nơi
tiếp giáp trần nhà và tường, và giữa các rầm sàn
lộ ra ngoài.
Để có thêm thông tin về việc lắp đặt đúng cách máy
báo động khói, vào trang mạng:
www.buildingcommission.com.au

Máy báo động khói cho người
khiếm thính
Có các máy báo động khói đặc biệt dành cho người
khiếm thính. Những máy này có thể có đèn sáng
nhấp nháy và/hoặc một tấm rung có thể đặt dưới
gối để kích hoạt khi máy báo động khói kêu.

Hút bụi máy báo động khói bằng máy hút bụi
Một số máy báo động khói được thiết kế để nối
liền với các máy báo động khói phát tiếng nghe
được bình thường tại các vị trí khác nhau bên trong
nhà. Nếu một máy báo động khói phát hiện khói,
tất cả đều sẽ kêu, đèn sẽ nhấp nháy và tấm rung
sẽ hoạt động.
Các máy báo động khác thuộc các máy lưu động
có thể đem từ nhà này sang nhà khác.
Không có Tiêu Chuẩn Úc đối với máy báo động
khói dành cho người mù, điếc và khiếm thính,
nhưng có một Tiêu Chuẩn riêng cho bộ phận cảm
biến khói máy báo động. CFA khuyến nghị mọi
người mua máy báo động khói theo Tiêu Chuẩn
này, AS 3786.
Các thông tin khác dành cho người khiếm thính có
thể tìm được tại:
Hội Người Điếc Victoria
www.vicdeaf.com.au
Thông Tin Khuyết Tật Trực Tuyến
www.disability.vic.gov.au

Thay thế và vứt bỏ máy
báo động khói
Máy báo động khói không bền bỉ được mãi và
thường có tuổi thọ khoảng 10 năm. Nếu máy báo
động khói của quý vị cũ hơn 10 năm, CFA đề nghị
quý vị nên thay máy mới.
Trên một số máy báo động khói có in thời hạn sử
dụng, nhưng nếu máy của quý vị vẫn tiếp tục “bíp”
sau khi quý vị đã thay pin, thì nên thay máy mới.
Kể từ tháng Chín 2007, luật pháp cho phép vứt
máy báo động khói chung với rác trong nhà.
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dập tắt mối đe dọa

Giữ một mền dập lửa và bình cứu hỏa trong nhà bếp

Các tình trạng cháy lửa nhỏ trong nhà có thể nhanh
chóng trở nên không kiểm soát được nữa, vì vậy
mỗi nhà nên có thiết bị chữa cháy cơ bản dễ lấy.
• Bảo đảm nhà quý vị có một bình cứu hỏa được
bảo trì tốt và mền dập lửa, và quý vị biết cách
dùng dụng cụ nầy. Hãy tìm các sản phẩm đạt
Tiêu chuẩn Úc AS 2444.
• Một ý kiến hay là nên giữ những thứ này trong
nhà bếp vì đây là nơi xảy ra hầu hết các vụ hỏa
hoạn ở nhà.
• Nếu ngọn lửa nhỏ và ở tại một chỗ và nếu an
toàn, hãy dùng mền dập lửa hay bình cứu hỏa
để chữa cháy.
• Những thứ này có bán tại các cửa hàng bán
dụng cụ dùng trong nhà, đồ kim khí và tại nhiều
siêu thị, hoặc có thể đặt từ Sở Bảo Trì Thiết Bị
Cứu Hỏa của CFA.
Vào trang www.cfa.vic.gov.au/residents/home/
equip.htm để biết thêm thông tin.
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sống qua được một
cuộc cháy nhà

Quý vị có biết phải làm gì nếu có lửa
bốc cháy trong nhà không?

Các quy tắc sống qua được
hỏa hoạn

Tất cả mọi gia đình đều nên chuẩn bị một
kế hoạch thoát ra khỏi nhà và thực tập kế
hoạch này.

Nếu áo quần bắt lửa, ngừng, nằm xuống và lăn
tròn để dập lửa.
• Để giúp người khác, hãy ném một tấm mền len
phủ lên người họ.

Kế họach này định rõ tất cả các lối thoát trong nhà
quý vị và địa điểm được chỉ định nơi các mọi người
gia đình tụ họp sau khi đã ra ngoài an toàn.
• Phía sau tập tài liệu nầy có một giấy chấm công
để giúp quý vị.
Tất cả những người chăm sóc con cái quý vị hoặc
trẻ đang ở nhà quý vị đều nên biết về kế hoạch
thoát hỏa hoạn ở nhà. Hãy chỉ cho họ tất cả các lối
thoát và nơi để điện thoại và các số gọi khẩn cấp.
Để các số gọi khẩn cấp gần điện thoại
• Bảo đảm các số gọi khẩn cấp có ở bên cạnh tất
cả các điện thoại trong nhà.
• Gọi 000 cho cứu hỏa, cảnh sát và cứu thương.
• Không lúc nào là quá sớm để dạy cho trẻ em
cách liên lạc các dịch vụ khẩn cấp.
Thực hiện cuộc thực tập hỏa hoạn thường
xuyên với cả nhà và định rõ cách nhanh nhất,
an toàn nhất để ra khỏi nhà từ mọi phòng,
kể cả các tầng lầu trên.
Đồng ý với nhau về một nơi tụ họp bên ngoài và
đừng thay đổi. Chỗ hộp thư có thể là một địa điểm
thích hợp. Bảo đảm số nhà quý vị thấy được rõ để
dịch vụ khẩn cấp có thể tìm quý vị mau chóng.

Chuẩn bị một kế hoạch thoát ra
khỏi nhà

Nếu có khói trong nhà, hãy núp người xuống và
chạy, chạy, chạy!
• Trong đám cháy, vùng an toàn nhất để thở là
gần sàn, nơi không khí nguội hơn và trong sạch
hơn, vì vậy nhớ bò thấp người trong đám khói.
Trước khi mở cửa hãy kiểm tra xem có nóng
không.
• Dùng mu bàn tay để kiểm tra sức nóng, rồi núp
người xuống thấp bò đến chỗ an toàn. Nếu được
thì đóng các cửa phía sau mình. Nếu thấy cửa
nóng, hãy dùng lối thoát khác.
Kêu mọi người ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.
Gọi đội cứu hỏa từ nhà của người hàng xóm,
bằng điện thoại di động hay công cộng và chờ
họ đến.
• Cho họ biết nơi cháy lửa và có còn ai trong nhà
không.
Đừng quay trở vô vì bất cứ lý do gì.

Kiểm tra các cửa để tìm hơi nóng

Đồng ý với nhau về một nơi tụ họp
bên ngoài
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sống qua được một cuộc
cháy nhà

Làm nguội chỗ bị phỏng với dòng nước chảy

Học sơ cứu cơ bản

Bảo đảm quý vị có thể mở các cửa khi ở bên trong

Nếu có người bị phỏng:

Đừng để các ổ khóa chết ngăn
lối thoát

1. Ngưng quá trình phỏng
cởi hết áo quần, trừ khi áo quần đã dính vào
da.

Tính mạng quý vị có thể phụ thuộc vào việc quý
vị có thể thoát khỏi nhà nhanh đến mức nào trong
trường hợp có hỏa hoạn.

2. Làm mát vết phỏng
Nhúng hay tràn ngập chỗ phỏng với dòng nước
mát trong vòng 15 đến 20 phút. Đừng bao giờ
dùng dầu, bơ hay thuốc mỡ.

Khói lan nhanh, che hết tầm nhìn và làm mất
phương hướng.

3. Băng bó
Đắp vết phỏng bằng tấm vải sạch hay cling
wrap (ny-lông dùng bao thức ăn) và giữ cho
bệnh nhân được ấm.
Đến gặp bác sĩ nếu chỗ phỏng bị phồng dộp, lớn
hơn đồng 20 xu, hoặc ở trên mặt, tay, bàn chân hay
các bộ phận sinh dục.
Gọi điện thoại 000 kêu xe cứu thương.

• Đừng khóa ổ khóa chết khi ở trong nhà.
• Nếu quý vị cần phải dùng khóa chết khi ở nhà,
hãy để chìa trong ổ khóa hoặc lắp một chỗ treo
chìa khoá gần cửa.
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kế hoạch thoát hỏa hoạn
ở nhà của quý vị
Phòng ngủ
"EDROOM

,IVING
2OOM

Phòng khách

"ATHROOM
Phòng tắm
Phòng ngủ

"EDROOM
Phần lớn các vụ cháy gây chết người xảy ra ở
nhà, nhưng nghiên cứu cho thấy nhiều người dân
Victoria không có một kế hoạch nêu rõ chi tiết
những gì họ sẽ làm nếu có hỏa hoạn.
Mọi nhà đều nên có một kế hoạch thoát hỏa hoạn
ở nhà và thực tập thường xuyên.
Một vụ cháy nhà có thể khiến quý vị tiếp xúc với
nhiệt độ hơn 600°C. Tuy nhiên, phần lớn người ta
chết vì hít phải khói và các khí độc trước khi lửa
cháy đến họ.
Những gia đình có sự chuẩn bị tốt có khả năng
thoát ra khỏi nhà an toàn mà không bị hoảng loạn.
Dùng đường kẻ ô đính kèm để tạo một kế hoạch
thoát hỏa hoạn ở nhà, và dán ở nơi dễ thấy.
Cửa tủ lạnh là một chỗ tốt để dán.

&AMILY

Tụ họp gia đình lại và vẽ sơ đồ nhà đường kẻ ô,
đánh dấu tất cả các lối thoát.
Cho trẻ em cùng tham gia. Bảo các em giúp quý vị
nhận ra hai lối thoát nhanh nhất và an toàn nhất để
ra khỏi nhà từ mọi phòng, kể cả các tầng lầu trên.
Đồng ý với nhau về một nơi tụ họp bên ngoài và
đừng thay đổi. Hộp thư có thể là một địa điểm
thích hợp.
Khi quý vị đã chuẩn bị xong kế hoạch của mình,
hãy tổ chức các cuộc thực tập hỏa hoạn thường
xuyên và xem các thành viên gia đình có thể ra
khỏi nhà nhanh nhất là bao lâu. Mỗi năm tập ít nhất
hai lần là một điều hay – thường hơn nếu quý vị có
con nhỏ.

các mẹo an toàn khi có hỏa hoạn ở nhà
• Đừng bao giờ để bếp đang nấu, lò sưởi, củi đốt
hay nến không người trông coi.

• Cất tất cả diêm quẹt và bật lửa ngoài tầm tay
của trẻ em.

• Đừng làm quá tải các ổ điện.

• Theo luật, mỗi nhà đều phải có ít nhất một máy
báo động khói lắp đặt trên mỗi tầng nhà. Lau
chùi và kiểm tra máy báo động khói thường
xuyên và bảo đảm máy hoạt động.

• Giữ cho các thiết bị điện hoạt động tốt.
• Bảo đảm dập tắt tàn thuốc và mẩu thuốc hút
dở. Đừng bao giờ hút thuốc trên giường.
• Đừng làm khô áo quần quá gần lò sưởi.
• Lau sạch các đồ lọc xơ vải của máy sấy áo
quần thường xuyên và luôn để máy sấy hoàn
tất chu kỳ làm nguội.

• Có một bình cứu hỏa và mền dập lửa và biết
cách sử dụng thiết bị nầy.
• Có một kế hoạch thoát hỏa hoạn ở nhà và thực
tập theo kế hoạch.
• Đừng tự nhốt mình trong nhà bằng khoá chết.
Để chìa khóa trong ổ khóa hay gần kề.

kế hoạch thoát hỏa hoạn ở nhà quý vị
• Vẽ sơ đồ nhà quý vị trên
đường kẻ ô và đánh dấu
tất cả các lối thoát.
• Định rõ hai lối thoát cho
mỗi phòng.
• Quyết định về một chỗ
tụ họp bên ngoài, chẳng
hạn như chỗ hộp thư.
• Thực tập kế hoạch thoát
hỏa hoạn ở nhà thường
xuyên với cả gia đình.

Nhà bếp

+ITCHEN

Phòng tắm
"ATHROOM

2OOM

Phòng
,IVING
khách

• Để kế hoạch này ở nơi
dễ thấy để nhắc nhở mọi
người các lối thoát an
toàn nếu có hỏa hoạn.
Dán nó trên tủ lạnh.

Phòng ngủ
"EDROOM

Phòng ngủ
"EDROOM
Phòng
gia
&AMILY
đình
2OOM
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cứu hỏa, cảnh sát hay cứu thương gọi 000
Để biết thêm thông tin, vào trang mạng
www.cfa.vic.gov.au hoặc gọi CFA
Community Safety qua số (03) 9262 8444

Khước từ trách nhiệm
CFA cung cấp sẵn thông tin này và các tài liệu kế hoạch thoát hỏa hoạn với điều kiện là quý vị có sự cẩn thận hợp lý khi sử dụng nó. Nếu có điều gì không
chắc về việc ứng dụng các thông tin cho những tình huống cụ thể của quý vị, nên nhờ thêm sự cố vấn chuyên nghiệp.
CFA không nhận trách nhiệm về cách quý vị ứng dụng, diễn giải hay dựa vào thông tin của tờ tài liệu này. CFA không nhận trách nhiệm pháp lý cho bất cứ
sự mất mát hay hư hại nào do việc quý vị sử dụng thông tin này, dù đó là do sự thiếu chính xác, sai hay bỏ sót một cách vô tình hoặc vì bất cứ một nguyên
do nào khác.
Thiết kế bởi Mono Design www.monodesign.com.au. Ảnh do Martin Anderson CFA chụp.

