Làm thế nào cha mẹ và người
trông nom trẻ em có thể ngăn
ngừa bỏng cháy và bỏng nước
Cha mẹ và người giữ trẻ cần biết rằng cách các em nhỏ suy nghĩ và
hành động khác với người lớn. Thí dụ như nếu có lửa cháy, chúng có
khả năng sẽ trốn thay vì tìm đường thoát. Trách nhiệm đoán trước sự
nguy hiểm là ở người lớn.
Phải luôn luôn trông chừng trẻ
Hầu hết các thương tích xảy ra trong các sinh hoạt bình thường hằng ngày ở xung
quanh nhà. Rất nhiều tai nạn xảy ra khi trẻ em không có ai trông chừng. Bất cứ tình
cảnh nào ở đâu và bất cứ lúc nào có khả năng xảy ra bỏng cháy hay bỏng nước thì
phải có cha mẹ ở đó.

Hành động an toàn khi có hỏa hoạn tùy thuộc vào sự:
•
•
•
•

Ý thức được nguy cơ và biết làm thế nào để giảm được nguy cơ đó
Trông chừng trẻ em sao cho thích hợp
Cha mẹ / người giữ trẻ làm gương tốt
Cha mẹ / người giữ trẻ kiểm soát và lấy cất những thứ nguy hiểm

Hiểu sự thích thú về lửa ở trẻ em
Rất nhiều trẻ em từ lúc nhỏ cho thấy chúng thích thú về lửa. Các em có thể hỏi các câu
hỏi liên quan đến lửa, chơi các trò chơi như ‘giả vờ nấu ăn’, hoặc giả làm người lính
cứu hỏa. Các dấu hiệu thông thường nhất của sự thích thú về lửa như ngồi gần lửa và
xem lửa, cời lửa hoặc hỏi để giúp đốt đống lửa hay đốt đèn cầy.
Đối với một số trẻ, sự thích thú nầy có thể dẫn đến việc chơi với lửa (mòi diêm quẹt hay
búng bật lửa) hoặc làm cháy lửa. Hành động nầy đặt đứa trẻ và gia đình chúng vào tình
cảnh hết sức nguy hiểm. Rất nhiều cuộc cháy nhà đem đến hậu quả trẻ bị tử vong.

Bằng cách có cảnh giác về sự nguy hiểm của bỏng cháy, bỏng nước và
cháy lửa, quí vị có thể thực thi những việc ngăn ngừa các tình trạng nầy
và ngăn ngừa các thương tích.
Để có thêm thông tin liên lạc:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital (Bệnh viện Nhi Đồng)
www.rch.org.au

Để có thêm thông tin:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Country Fire Authority (Cơ Quan Đặc Trách Hỏa Hoạn Vùng Quê – CFA) và Metropolitan Fire and Emergency Services Board (Bộ Cứu Hỏa Đô Thành và Dịch Vụ Khẩn Cấp – MFB) soạn sẵn và cung cấp thông tin và các tài liệu nầy với điều
kiện là quí 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 quí vị, nên nhờ thêm sự cố vấn chuyên nghiệp. CFA và MFB không nhận trách nhiệm về cách
quí vị ứng dụng, diễn giải hay dựa vào thông tin của tờ tài liệu này. CFA và MFB không nhận trách nhiệm pháp lý cho bất cứ sự mất mát hay hư hại nào do việc quí 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.
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Tờ dữ kiện về an
toàn đề phòng sớm
hỏa hoạn

