Có sự chuẩn bị cho trường
hợp hỏa hoạn
Sự chuẩn bị và phòng ngừa là những điều then chốt cho một môi trường
sinh sống an toàn. Mỗi hộ gia đình và trung tâm cần có một kế hoạch
thoát hỏa hoạn. Tại nơi làm việc, luật lệ về sức khoẻ và an toàn lao động
bắt buộc tất cả các cơ sở thương mại và cơ quan tổ chức có lập sẵn các
kế hoạch thoát hỏa hoạn và các kế hoạch phải được thử nghiệm thường
xuyên, nhưng ở nhà thì điều nầy lệ thuộc vào các gia đình tự thi hành.
Đảm bảo mọi người trong nhà đều hiểu:
•
•
•
•
•
•

Cách bò thấp người xuống khi có khói
Những lối rời khỏi phòng và ra khỏi nhà khác nhau
Cách mở khóa cửa và cửa sổ
Các gọi đội cứu hỏa – 000 (ba số 0)
Tụ tập ở đâu khi ra ngoài (như ở chỗ thùng thư)
Thực tập là điểm then chốt – cần được thực thi hằng tháng

Có sự chuẩn bị khi có hỏa hoạn
• Chỉ có máy báo động khói có hoạt động mới cứu được mạng. Giữ cho máy sạch
không có bụi và thay pin ở cuối mùa day light savings (đổi giờ)
• Thử máy báo khói hằng tuần và lau chùi hằng tháng
• Ý thức là trẻ dưới năm tuổi không luôn luôn nghe được tiếng kêu của máy báo
động khói
• Cất một mền và/hay bình dập tắt lửa trong nhà bếp và biết cách sử dụng các dụng
cụ nầy
• Chỗ cất mền hay bình dập tắt lửa nên là chỗ ở giữa nơi lửa cháy có khả năng xảy ra
trong nhà bếp và lối ra
• Lắp đặt một công tắc điện an toàn – được lắp đặt bởi một thợ điện có đăng ký
• Cùng với gia đình lập kế hoạch thoát hỏa hoạn và thực tập thường xuyên

Điều tốt lành...
Là cha mẹ và người giữ trẻ, quí vị có thể làm cho môi trường của các em nhỏ được
an toàn hơn bằng cách có sự cảnh giác về sự nguy hiểm của lửa, bỏng cháy và bỏng
nước, và bằng cách thực thi những điều phòng ngừa các việc nầy xảy ra. Trẻ em sẽ
noi theo gương của quí vị, do đó hãy cho các em thấy quí vị thực thi những việc làm an
toàn – như đặt một tấm chắn trước một đóng lửa trần.
Nhưng hãy nhớ là...trẻ em dưới năm tuổi không nhất thiết sẽ tìm cách thoát khi có lửa
cháy hay hiểu được những điều cần làm trong trường hợp khẩn cấp. Cha mẹ và người
giữ trẻ cần ý thức điều nầy khi lập kế hoạch thoát hỏa hoạn ở nhà.

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

