Máy báo khói

Máy báo khói cảnh báo cho quý vị biết hỏa hoạn từ sớm và có thời gian để thoát thân an toàn. Luật tiểu bang Victoria là phải
có ít nhất là một máy báo khói gắn ở mỗi tầng trong nhà. Chỉ có máy báo khói còn hoạt động mới cứu được sinh mạng.
Nếu không có máy báo khói còn hoạt động tốt trong nhà thì nguy cơ tài sản của quý vị bị mất và hư hỏng tăng thêm 57%u,
nguy cơ bị thương tổn nghiêm trọng tăng thêm 26%u và nguy cơ bị chết vì hỏa hoạn tại gia tăng gấp bốn lầnu so với những
người có máy báo khói còn hoạt động tốt.
1. Tất cả Dịch vụ Phòng cháy chữa cháy Úc châu đều
khuyên dùng máy báo khói quang điện.
2. Lắp máy báo khói trên trần nhà.
3. Cách tường ít nhất là 30 phân.
4. CỨ MỖI MƯỜI NĂM Cần thay mới tất cả máy báo
khói kể cả những máy nối trực tiếp tới nguồn điện
chính.
5. HÀNG NĂM Thay pin trong máy báo khói và nhẹ
nhàng lau cho sạch bụi xung quanh nắp đậy bên ngoài.
6. HÀNG THÁNG Hàng tháng đều nhấn nút thử trên
máy báo khói và chờ nghe máy phát ra tiếng kêu bíp
bíp.
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Kế hoạch Thoát thân Tại nhà

Điều quan trọng là quý vị biết phải làm gì nếu xảy ra hỏa hoạn. Hãy làm theo các quy tắc này để lập kế hoạch thoát hỏa hoạn
trong nhà quý vị và luyện tập cùng với tất cả các thành viên trong gia đình.
Hãy chắc chắn rằng quý vị có thể thoát ra khỏi nhà quý vị trong trường hợp khẩn cấp. Hãy nhớ rằng, quý vị sẽ không thể thoát ra
ngoài nếu đã khóa chết cửa nhà quý vị.
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1. Khom thấp người và tránh chỗ có khói.
2. Nếu an toàn thì quý vị hãy đóng cửa để làm chậm lại
tốc độ khói lửa lan ra.
3. Cảnh báo những người khác trên đường chạy ra.
4. Ra ngoài và lưu lại bên ngoài.
5. Gặp nhau tại một nơi an toàn như là thùng thư bên
ngoài nhà quý vị.
6. Gọi 000 (ba số không) từ điện thoại di động hoặc điện
thoại của hàng xóm. Xin nói FIRE (BÁO CHÁY).
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Nhà bếp và Nấu ăn

Nấu ăn trong bếp là nguyên nhân đơn lẻ gây hỏa hoạn lớn nhất trong gia đình. Đám cháy trong bếp có thể gây ra thiệt hại
to lớn. Cháy trong bếp gây ra mức thương tật cá nhân cao. Cần chú ý trong nhà bếp.
Bình chữa cháy và chăn dập lửa cần được để trong tầm tay nhưng phải cách xa khu vực nấu ăn. Cơ quan MFB khuyến cáo
rằng chỉ dùng bình chữa cháy hoặc chăn dập lửa nếu quý vị cảm thấy mình có thể dùng thiết bị này một cách an toàn cả về
mặt thể chất lẫn tinh thần.
1. Luôn trông chừng trẻ em trong bếp. Giữ trẻ cách xa bếp
lò. Để tay cầm của nồi niêu hướng vào trong.
2. Giữ cho bếp, lò, vỉ nướng, máy hút khói và khu vực
nấu ăn không bị tích tụ dầu mỡ và bụi.
3. Lưu lại trong bếp và đừng bao giờ bỏ việc trông chừng
khi nấu ăn.
4. Vật dễ cháy như khăn lau bát đĩa và khăn giấy phải
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được để cách xa khu nấu ăn và nguồn phát nhiệt.
1
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5. Đảm bảo đồ dùng nhà bếp phải sạch sẽ và trong tình
trạng sử dụng tốt.

Phòng ngủ

Nguy cơ hỏa hoạn lên mức cao nhất vào ban đêm khi quý vị ngủ. Khi ngủ, chúng ta có thể bị mất khả năng ngửi. Nếu
không có máy báo khói thì quý vị có thể sẽ không tỉnh dậy hoặc dậy quá trễ nên không thoát thân an toàn được.
Phải lắp đặt máy báo khói bên ngoài khu vực ngủ. Nên lắp đặt thêm máy báo khói trong bất kỳ phòng ngủ nào có người
đóng cửa phòng khi ngủ.
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1. Hút thuốc trên giường rất nguy hiểm. Đừng hút thuốc
trên giường.
2. Nhớ đừng để đồ điện gia dụng như máy sấy tóc, máy
vuốt thẳng tóc và máy tính xách tay trên giường ngủ.
3. Mở mền điện lên trước khi đi ngủ 30 phút và tắt điện
sau khi quý vị đã nằm trên giường.
4. Để mền điện ở vị trí trải phẳng và đặt bộ điều khiển
bên cạnh giường. Thường xuyên kiểm tra xem dây
điện có bị mòn đứt hay không.
5. Hãy nhớ lắp đặt thêm máy báo khói trong mọi phòng
ngủ mà cửa phòng sẽ đóng khi quý vị ngủ.
6. Chỉ mua túi sưởi kèm hướng dẫn và phải sử dụng theo
đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

This information sheet is to be distributed with the home fire safety booklet, P443

Sưởi ấm

Máy sưởi có thể bao gồm máy đặt cố định chạy bằng điện và gas, lò sưởi có ngọn lửa trần dùng củi đốt/cháy chậm hoặc
máy sưởi lưu động bao gồm máy chạy bằng điện, gas và dầu hỏa. Hỏa hoạn do việc sưởi ấm gia tăng trong những tháng
mùa đông.
Tắt tất cả thiết bị sưởi lưu động và dập tắt ngọn lửa trần trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ.
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1. Quần áo đang phơi và các vật dụng khác phải được để
cách tất cả mọi nguồn sưởi ấm ít nhất là một thước.
2. Đảm bảo máy sưởi phải được lắp đặt, bảo trì và vận
hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
3. Luôn dùng màn chắn lửa trước ngọn lửa trần.
4. Lò sưởi và ống khói phải được dọn sạch hàng năm.
5. Để nhiên liệu và vật dễ cháy cách nguồn lửa ít nhất là
một thước.
6. Trẻ em phải được trông chừng khi đến gần tất cả mọi
nguồn sưởi. Giữ khoảng cách an toàn giữa trẻ em và
nguồn sưởi.

Điện

Đồ điện gia dụng bao gồm thiết bị tiếp hợp kép, bảng điện và dây điện nối hiện là nguyên nhân gia tăng hỏa hoạn. Luôn
theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất khi dùng bất kỳ đồ điện gia dụng nào.
Việc dùng đồ điện gia dụng và thiết bị điện bị hư hỏng có thể gây ra hỏa hoạn. Chỉ dùng những thiết bị còn hoạt động tốt.
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1. Dùng bóng đèn có công suất thấp cho các ngọn đèn.
2. Nhớ đặt màn hình, máy tính xách tay, TV và các thiết
bị khác ở nơi thoáng khí và đừng để chúng ở những
chỗ chật hẹp hoặc bị che phủ.
3. Tắt tất cả các thiết bị điện ngay tại nguồn cấp điện khi
không sử dụng.
4. Chỉ dùng thợ điện có giấy chứng nhận để sửa đồ điện
gia dụng, dây hoặc thiết bị điện bị hư hỏng/bị lỗi.
5. Tránh dùng thiết bị tiếp hợp kép.
6. Dùng bảng điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Đừng bao giờ dùng quá tải và nhớ kiểm tra thường
xuyên xem thiết bị có bị hư hỏng không.

Ngọn lửa trần

Nến, nhang và đèn dầu được dùng cho các mục đích xã hội, văn hóa và tôn giáo. Điều quan trọng là quý vị nhớ sử dụng
chúng một cách an toàn để tránh hỏa hoạn.
Luôn dập tắt điếu thuốc, nến, nhang và đèn dầu trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ.
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Phòng giặt và lò nướng BBQ

Phòng giặt có các thiết bị điện như là máy giặt và máy sấy và được dùng để chứa hóa chất và sản phẩm tẩy rửa. Việc quản
gia tốt là điều thiết yếu để có phòng giặt an toàn.
Luôn trông chừng trẻ em quanh lò BBQ. Hạn chế uống rượu bia nếu quý vị đang nấu nướng để giữ an toàn cho bản thân và
người khác không bị phỏng.
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1. Luôn để màn cửa và các vật dễ cháy khác cách xa ngọn
lửa trần.
2. Đảm bảo là trẻ em và động vật có một khoảng an toàn
cách xa nến, nhang và đèn dầu.
3. Chỉ dùng nến, nhang và đèn dầu trên các bề mặt vững
chãi và không dễ cháy.
4. Phải luôn trông chừng việc sử dụng ngọn lửa trần.
5. Dùng gạt tàn thuốc nặng và có thành cao để ngừa
trường hợp bị đổ nghiêng và luôn dập điếu thuốc đúng
cách.
6. Để điếu thuốc, bật lửa và diêm quẹt ngoài tầm tay trẻ
em.
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1. Chỉ dùng lò BBQ ngoài trời và duy trì khoảng cách
một thước từ lò đến hàng rào, kho chứa và tường.
2. Đảm bảo là ống không bị hỏng, các mối nối phải chặt
và không rò rỉ.
3. Xem ngày kiểm tra trên bình gas có còn hiệu lực
không.
4. Lau chùi bộ lọc vải sau mỗi lần sử dụng.
5. Để đồ điện gia dụng cách xa nguồn nước.
6. Luôn để máy sấy đồ hoàn tất chu trình hạ nhiệt trước
khi dừng.
7. Để hóa chất ngoài tầm tay trẻ em.

STOP

