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Hướng dẫn
sống sót cho
quý vị

Phiên bản 4

cfa.vic.gov.au

Liệu tôi có bị nguy cơ cháy rừng
hay không?
Quý vị không nhất thiết
phải sinh sống ở vùng
nông thôn mới bị nguy
cơ này.

Hỏa hoạn có thể xảy ra nơi
các vùng ngoại ô tiếp giáp với
các khu rừng hay tại các vùng
thành thị ở những ngôi nhà có
cỏ, có cây cối rậm rạp hay công
viên chung quanh nhà.

Hỏa hoạn xảy ra tại tất cả những
khu vực này:
Gần hay trong đám
cỏ hay các đồng cỏ

Gần hay trong khu rừng
rậm rạp hay thoáng đãng

Nơi các thành phố và thị
trấn gặp đồng cỏ

Gần khu bụi rậm
duyên hải
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Nơi các vùng ngoại ô tiếp
giáp rừng hay đồng cỏ

Nguy cơ hôm nay cao đến mức nào?
Hãy biết rõ loại thời tiết hỏa hoạn của khu vực quý
vị đang sinh sống hay đang tới thăm. Đây là điều tối
quan trọng - mức đánh giá nguy cơ hỏa hoạn và lệnh
cấm lửa toàn diện được loan báo theo khu vực.
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BIẾT MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HỎA HOẠN HẰNG
NGÀY CỦA QUÝ VỊ

BIẾT CÁC HẠN CHẾ ĐỐI VỚI QUÝ VỊ

CODE RED

TOTAL FIRE BAN
Mức Đánh giá Nguy cơ Hỏa hoạn (FDR)
quý vị biết hỏa hoạn nếu xảy ra sẽ nguy hiểm đến
như thế nào - mức đánh giá càng cao, tình hình
càng nguy hiểm.

Lệnh Cấm Lửa Toàn Diện
Cho quý vị biết những gì quý vị được và không
được làm và những hoạt động nào bị cấm vào
một số ngày nhất định trong những tháng có
nguy cơ hỏa hoạn cao.
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Tôi có được làm hay không?
Có những hạn chế về mặt luật pháp được áp dụng trong Giai đoạn có Nguy cơ Hỏa hoạn và vào những ngày
Cấm lửa Toàn diện. Tập sách Can I or I can’t (có hình bên dưới) trình bày chi tiết những gì quý vị có thể hay
không được phép làm khi việc đốt lửa ngoài trời bị cấm. Hãy vào trang mạng cfa.vic.gov.au/can để xem tập
thông tin quan trọng này.

Can I or can’t I?

Tôi có thể nướng lò
BBQ, đốt lửa trại hay
đốt một đống lửa để
sưởi ấm hay để thấy
dễ chịu hay không

To report a fire

DIAL 000

Updated August 2016

This guide gives you general information about what you can
and can’t do during declared Fire Danger Periods and on days
of Total Fire Ban, when fires in the open air are legally restricted.
CFA declares Fire Danger Periods by municipalities in the
country area of Victoria during periods of increased fire risk. Refer
to the CFA website cfa.vic.gov.au for further details about your
location. In state forests, national parks and on protected public
land, fire restrictions are in force all year round. See the back

Can I have a
barbecue, light a
camp fire or light a
fire for warmth or
comfort?

page for more information about the Department of Environment,
Land, Water and Planning’s (DELWP) role. Also, always check
with your municipality as some have restrictions in place all year
round.
Total Fire Bans are declared by CFA on days when fires are likely
to spread rapidly and be difficult to control. The penalties for
lighting fires illegally during the Fire Danger Period and on Total
Fire Ban Days include large fines and possible imprisonment.

During Fire Danger Period

On Total Fire Ban Days

No, unless:

All camp fires, fires for warmth or
personal comfort are banned during
Total Fire Ban Days. Solid and liquid fuel
barbecues and ovens (including hangis) are also
banned during Total Fire Ban Days.

• the wind is 10km/h or less (this can be observed if
leaves and small twigs are in constant motion)
• the fire is lit in a properly-constructed fireplace or
in a trench at least 30 centimetres deep
• the area within a distance of 3 metres from the outer
perimeter of the fire and the uppermost point of the
fire is clear of flammable material
• the fire does not occupy an area in excess of
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• An adult is there at all times when the fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
person leaves
Note that according to the CFA Act, a properlyconstructed fireplace means a fireplace that is
constructed of stone, metal, concrete or any other
non-flammable material that contains the perimeter
of the fire. A commercially-produced barbecue is
considered a properly-constructed fireplace.

No, unless:

Tôi có thể sử dụng các máy
nông nghiệp tự hành, máy cày,
máy bừa, xúc đất, đào đất hay
máy làm đường chạy bằng
động cơ nhiệt hay không?

• the barbecue uses only gas or electricity and is a
permanently fixed structure built of stone, metal,
concrete or another non-flammable material designed
exclusively for meal preparation, or is designed and
commercially manufactured exclusively for meal
preparation (including portable barbecues), and when
alight is placed in a stable position
• the area within a distance of 3 metres from
the outer perimeter of the barbecue is clear of
flammable material
• you have either a hose connected to a water supply
or a container with at least 10 litres of water for
immediate use
• an adult is there at all times when a fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
adult leaves.

I run a meal
During Fire Danger Period
On Total Fire Ban Days
preparation business No, unless:
No, unless you have a written
permit issued by CFA, MFB or
(eg catering). Can I set • The wind is not more than 10km/h (this can
DELWP and you comply with the
be observed if leaves and small twigs are in
up and light a fire to
conditions of that permit.
constant motion)
operate a barbecue,
A community organisation, a charitable organisation
• The fire is lit in a properly-constructed fireplace or
cooker or hotplate at
or an organisation involved in fundraising (for
in a trench at least 30 centimetres deep
example, a school or sporting group) may apply
outdoor functions?
• The area within a distance of 3 metres from the
for permission to light a fire to prepare meals for
outer perimeter of the appliance (barbecue, cooker,
hotplate or spit) is clear of flammable material

• The fire does not occupy an area of more than
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• A person is in attendance at all times while the fire is
alight and has the capacity and means to extinguish
the fire

Tôi có thể sử dụng
cưa máy, máy tỉa
cây hay cắt viền cỏ
hay máy cắt cỏ được
không?

other people in the course of their business. These
permits are issued by, and at the discretion of, local
CFA district offices, CFA headquarters, MFB district
offices, or the Chief Fire Officer of DELWP in Fire
Protected Areas.
Municipal Fire Prevention Officers cannot issue
these permits.

• The fire is completely extinguished before the
person leaves
If you cannot meet these conditions you will need to
apply for a permit from a CFA district office.

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

Đốt lửa
Một khi lệnh hạn chế đốt lửa có hiệu lực tại thị trấn
hay thành phố của quý vị (được gọi là Giai đoạn có
Nguy cơ Hỏa hoạn*), quý vị không được phép đốt lửa
ngoài trời ngoại trừ trường hợp quý vị được cho phép
hay tuân thủ một số hạn chế nhất định.
Quý vị có thể xin giấy phép bằng
cách liên lạc với hội đồng thị trấn
hay thành phố địa phương của
quý vị. Quý vị cũng phải gọi số
1800 668 511 để thông báo cho
Cơ quan Viễn thông Dịch vụ Khẩn
cấp - gọi tắt là ESTA - biết về việc
đốt lửa của quý vị.
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Quý vị cần báo cho họ biết:
››
››
››
››
››

địa điểm
ngày
giờ dự trù bắt đầu và kết thúc
quý vị định đốt thứ gì
ước lượng cỡ lớn của đám cháy

Quý vị cần phải xin được giấy
phép mới có thể đốt lửa trong
Giai đoạn có Nguy cơ Hỏa
hoạn.

* Giai đoạn có Nguy cơ Hỏa hoạn
bắt đầu trong thời gian bước
vào mùa cháy rừng do cơ quan
Cứu hỏa Vùng quê CFA loan báo
cho mỗi thị trấn hay thành phố.
Xin truy cập trang mạng cfa.vic.
gov.au hay của hội đồng thị trấn
hoặc thành phố địa phương để
có thông tin cập nhật.

Các quyết định quan trọng
Chí ít ra, đây là mười điều quý vị nên thảo luận và quyết định cùng với gia
đình ngay cả trước khi mùa hỏa hoạn bắt đầu.
10 quyết định quan trọng cần
soạn ra với gia đình quý vị
Gia đình quý vị sẽ rời khỏi
	
nhà ở Mức đánh giá Nguy cơ
Hỏa hoạn nào?
Liệu quý vị sẽ rời khỏi nhà
	
vào lúc sáng sớm hôm đó
hay vào đêm hôm trước?
Quý vị sẽ đi đâu?

Ra đi sớm - điều này nghĩa
là gì?

Khi nào quý vị quyết định ra đi
là quyết định quan trọng nhất
mà quý vị phải có.

‘Ra đi sớm’ có nghĩa là rời khỏi
khu vực có nguy cơ cao trước khi
có dấu hiệu hỏa hoạn xảy ra. Nó
không có nghĩa là chờ đợi cho đến
khi có báo động hay còi hụ. Nó
cũng không có nghĩa là chờ cho
đến khi nhìn thấy hay ngửi thấy
mùi khói. Và chắc chắn là nó không
có nghĩa là quý vị chờ cho đến khi
có ai đó gõ cửa nhà của mình.

Lái xe trong đám cháy rừng là điều
cực kỳ nguy hiểm và có thể gây
tử vong. Một chuyến lái xe bình
thường chỉ mất năm phút có thể
mất tới hai giờ vì đóng đường, kẹt
xe, đụng xe, khói, cây đổ và tro bụi
bay cản lối

	Quý vị sẽ đi theo lộ trình
nào? và quý vị có lộ trình dự
phòng nào hay không nếu
hỏa hoạn đã xảy ra trong khu
vực này?
Quý vị sẽ mang theo những
	
gì?

Hỏa hoạn có thể xảy ra và lan đi
rất nhanh. Ra đi sớm là chọn lựa
an toàn nhất cho bất kỳ người nào
sống trong vùng có nguy cơ cháy
rừng cao. Nhiều người đã bị thiệt
mạng vì cố gắng ra đi vào giờ
phút chót.

Quý vị định sẽ làm gì với các
	
thú cưng hay gia súc của quý
vị?

Nếu quý vị chăm sóc trẻ em,
người lớn tuổi hoặc người khuyết
tật quý vị phải rời đi sớm.

Hãy hoạch định trước để quý vị
biết rõ là mình sẽ ra đi như thế
nào. Biết những lộ trình khác nhau
để ra khỏi khu vực - một số đường
có thể bị đóng nếu hỏa hoạn đã
xảy ra gần đó.
Trong những ngày có nguy cơ
hỏa hoạn cao, tùy quý vị quyết
định mình sẽ đi đâu. Đừng chờ
xem thế nào.

Quý vị cần nói chuyện với
	
những ai khác về việc quý vị
sẽ đi đâu?
Có ai ở ngoài khu láng giềng
	
của quý vị mà quý vị cần
giúp đỡ hay kiểm tra giúp họ
hay không?
Làm cách nào để quý vị được
	
thông báo về những cảnh
báo và các tin tức cập nhật?
Quý vị sẽ làm gì nếu có hỏa
	
hoạn trong vùng và không
thể rời khỏi nơi đây?
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Ngôi nhà được chuẩn bị tốt

Cây to lâu năm có thể giúp
chắn bức xạ nhiệt và than
hồng. Những cây này phải
trồng ở vị trí chiến lược và
được quản lý tốt.

Luôn cắt cỏ ngắn
hơn 10 cm.

Bỏ các vật dễ cháy khỏi sảnh
gỗ và hiên nhà, chẳng hạn
như các loại hộp, đồ nội thất
và thảm chùi chân.

Rải sỏi hoặc đá trong vườn
của quý vị (không dùng
các loại mùn dễ cháy).

Giữ máng xối sạch và
không có rác và lá cây

Không trồng bụi cây
lớn gần bên cạnh
hoặc dưới cửa sổ.
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Quý vị có thể giảm tác động của hỏa hoạn lên ngôi nhà của quý vị bằng
cách chuẩn bị ngôi nhà của quý vị trước mùa hè.

Đừng chất củi gần
ngôi nhà.

Đừng tồn trữ chất
lỏng dễ cháy gần
ngôi a nhà.

Dẹp bỏ cỏ khô,
lá cây, cành cây
và vỏ cây nằm
rải rác.

Cắt tỉa cành cây thấp của các
bụi cây để tách chúng khỏi
các loại nhiên liệu bề mặt
dưới đất.

Cắt tỉa cây bụi
cách thật xa các
cành cây.
Cắt cành chìa ra trên mái
nhà - không để cành cây
nào trong phạm vi 10m
quanh tòa nhà.
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Trước mùa hè
Hãy đóng gói một Bộ đồ
	
Khẩn cấp với những vật
dụng thiết yếu và để ở một
nơi dễ lấy.
Hãy chép các giấy tờ tài liệu
	
và hình ảnh quan trọng vào
trong một thẻ nhớ.
Mua một máy phát thanh
	
chạy bằng pin, một đèn pin
mạnh và pin dự phòng.
	Lưu số điện thoại liên lạc
quan trọng vào điện thoại di
động của quý vị. Bao gồm
gia đình, bạn bè và Đường
dây nóng VicEmergency. Có
một điện thoại di động dự
phòng mà quý vị liên tục
sạc đầy để dùng cho trường
hợp khẩn cấp. Tải xuống ứng
dụng VicEmergency nếu quý
vị có điện thoại thông minh.
	Để riêng các quần áo bảo
hộ (áo dài tay làm bằng các
vật liệu tự nhiên như bông
sợi) cho mỗi người trong gia
đình.
Bỏ các mền len vào trong xe
	
để bảo vệ trong trường hợp
xe quý vị bị kẹt trong đám
cháy giữa đường.
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Thực tập bỏ đồ lên xe để quý
	
vị biết được việc này làm mất
bao nhiêu lâu.
Đánh dấu các lộ trình chính
	
và cả lộ trình dự phòng cùng
các trạm xăng trên một bản
đồ giấy. Kiểm tra tại trang
mạng cfa.vic.gov.au để
xem thị trấn hay thành phố
của quý vị có bản đồ Hướng
dẫn Thông tin Cộng đồng
hay không.
Hãy sắp xếp với một người
	
nào quý vị dự định đến thăm
hoặc ở lại nhà họ khi quý vị ra
đi sớm.
Nói chuyện với hàng xóm
	
hay bạn bè gần đó về những
cách thức quý vị có thể giúp
đỡ lẫn nhau.
Đừng quên các con thú
	
cưng. Hãy chắc chắn rằng
các thùng đựng thú cưng
nằm trong Bộ đồ Khẩn cấp
của quý vị hay bỏ vào trong
xe. Nếu quý vị có ngựa, hãy
bảo đảm quý vị có thể dời
chúng đi nơi khác nếu chúng
không được an toàn ở nhà
quý vị.

Nhớ chuẩn bị cho các thú
cưng của quý vị nữa. Bảo
đảm thú cưng của quý vị có
mang thẻ nhận dạng và bỏ
thêm những thứ dưới đây
vào trong Bộ đồ Khẩn cấp của
quý vị:
› thùng vận chuyển thích hợp
hay dây buộc
› bất kỳ thuốc men nào
› thuốc bổ trợ dinh dưỡng
› thức ăn và nước uống
› một món đồ quen thuộc (đồ
chơi, giường, thức ăn ngon)
để giúp giảm căng thẳng

Bộ đồ Khẩn cấp
Túi ngủ qua đêm với
quần áo để thay đổi
vật dụng đánh răng và
các vật dụng vệ sinh

Các thứ quan trọng
› giấy căn cước có hình
› hộ chiếu
› hình ảnh
› di chúc
› nữ trang
› giấy tờ bảo hiểm
› đơn thuốc
› T hanh USB chứa các tài
liệu quan trọng

Lượng nước uống
và thực phẩm đủ
dùng
Mền len

Thuốc men và Đồ
sơ cứu

Điện thoại di động
và đồ sạc pin

Máy thu thanh chạy bằng pin, đèn
pin và pin dự trữ

Thông tin liên lạc
› bác sĩ
› hội đồng thành phố
› công ty điện lực
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Vào những ngày có nguy cơ
hỏa hoạn
Cập nhật tin tức bằng cách
	
sử dụng nhiều nguồn thông
tin để quý vị có thể biết có
đám cháy nào bộc phát gần
nơi quý vị ở hay không
Di chuyển gia súc đến một
	
nơi an toàn và bỏ các thú
cưng vào một chỗ an toàn
sẵn sàng để cho vào xe.
Đóng gói những vật dụng cá
	
nhân như quần áo để thay
cho mỗi người và đồ chơi
cho trẻ con và thú cưng và
bỏ vào trong xe.
Nếu xe của quý vị đậu trong
	
nhà để xe có cửa hay cổng
mở bằng điện, lái ra ngoài và
đậu trên lối xe ra vào hướng
ra đường hay đậu dọc lề
đường.
Dọn bất kỳ vật liệu nào có
	
thể bắt cháy dễ dàng ở
chung quanh nhà, trên sàn
ván, hàng hiên và khu vực
mái che sau nhà. Những thứ
này có thể gồm các tấm trải,
bàn ghế ngoài trời và các
đống gỗ.

Những việc cuối cùng phải làm
trước khi quý vị ra đi:
Bỏ thêm những vật cuối
	
cùng vào trong Bộ đồ Khẩn
cấp như thuốc men, toa
thuốc, đồ sạc pin điện thoại
di động, thức ăn cho thú
cưng và nước uống cho mọi
người.
Chất mọi thứ vào xe và đừng
	
quên những món quan
trọng nhất như bóp, thẻ, chìa
khóa, các giấy tờ ngân hàng,
y khoa và bảo hiểm (những
thứ này có thể truy cập dễ
dàng qua một thanh USB hay
trong một hồ sơ mở rộng).
Tắt nguồn ga
Bịt các ống dẫn nước và xịt
	
nước lên các máng xối, nếu
quý vị có thời giờ.
 ảo đảm tất cả mọi người
B
đều đang mặc hoặc có thể
có được những quần áo bảo
hộ - quần dài, áo tay dài và
các giày chắc chắn như các
đôi ủng bằng da. Quần áo
nên chọn loại rộng rãi làm
bằng các vật liệu tự nhiên
như len nguyên chất, bông
sợi nặng hay vải denim.
Đừng mặc loại vải sợi tổng
hợp.
Nói cho mọi người biết quý
	
vị sắp ra đi
Đóng tất cả cửa ra vào và cửa
	
sổ và khóa cửa lại.
Để mở cổng trước hay lối vào
	
trước nhà
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Đừng chờ coi thế nào. Quý vị
không bao giờ nên chờ coi
thế nào khi có cháy rừng.
Ra đi trễ có nghĩa là quý vị sẽ
ở trên đường khi tình hình
ở giai đoạn nguy hiểm nhất
hay quý vị có thể không thoát
ra được nữa.
Quý vị càng chờ lâu trước khi
ra đi chừng nào thì càng nguy
hiểm cho mạng sống của quý
vị chừng đó.

Hãy tìm biết các thông tin
Trong mùa hỏa hoạn,
giữ cho mình biết được
thông tin là tùy thuộc
vào quý vị

Tập thói quen:
› kiểm tra FDR (mức đánh giá
Nguy cơ Hỏa hoạn) hằng
ngày trong mùa hỏa hoạn
› xem ngày hôm đó có phải
là ngày TFB (Cấm lửa Toàn
diện) hay không
› kiểm tra xem có cảnh báo gì
hay không, đặc biệt trong
những ngày nóng, khô và
lộng gió

CÓ GÌ KHÁC BIỆT?
MỨC ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HỎA HOẠN cho
quý vị biết hỏa hoạn sẽ nguy hiểm như thế
nào một khi xảy ra.
LỆNH CẤM LỬA TOÀN DIỆN Cho quý vị biết
những gì quý vị được và không được làm và những
hoạt động nào bị cấm vào một số ngày nhất định
trong những tháng có nguy cơ hỏa hoạn cao.
CẢNH BÁO cho quý vị biết đám cháy đã xảy ra

CẢNH BÁO VÀ CẬP NHẬT

CODE RED

TOTAL FIRE BAN

Kiểm tra ứng dụng
VicEmergency để biết thông
tin cập nhật về Cấp độ Báo
động Hỏa hoạn (Fire Danger
Rating) và thông tin về Cấm
lửa Tuyệt đối (Total Fire Ban),
cũng như thông tin, cảnh báo
và vị trí những nơi đang cháy.
Tải miễn phí ứng dụng App cho
các thiết bị Apple và Android.

THÔNG BÁO Thông tin tổng quát để giúp quý vị
cập nhật với các diễn tiến.

Mức độ cảnh báo
Có ba mức độ cảnh báo – Khuyên,
Theo dõi và Hành động và Cảnh báo
Khẩn cấp. Đừng cho rằng các cảnh
báo sẽ được công bố theo một thứ
tự nhất định nào đó. Lời cảnh báo
đầu tiên quý vị nghe được có thể là
Cảnh báo Khẩn cấp.

THEO DÕI VÀ HÀNH ĐỘNG Trường hợp khẩn
cấp đe dọa quý vị. Điều kiện đang thay đổi và quý
vị cần bắt đầu hành động ngay bây giờ để bảo vệ
sức khỏe, mạng sống và gia đình quý vị.
CẢNH BÁO KHẨN CẤP Nguy hiểm gần kề và
quý vị cần hành động ngay lập tức. Quý vị sẽ bị ảnh
hưởng bởi hỏa hoạn.
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Tìm các cảnh báo và thông tin
cập nhật ở đâu

Tin tức Địa phương

1800 226 226

Trực tuyến

Nghe Đài ABC địa phương, các
đài phát thanh thương mại và
dành riêng cho cộng đồng và
xem chương trình truyền hình
Sky News

 ường dây nóng VicEmergency
Đ
gọi miễn phí

T rang mạng VicEmergency:
emergency.vic.gov.au

Truyền thông Xã hội

1800 555 677

131 450

Twitter @CFA_Updates và
facebook.com/cfavic

 hững người gọi bị điếc, lãng tai,
N
hoặc khả năng nói/giao tiếp bị
suy giảm có thể liên lạc với Đường
dây nóng của VicEmergency
qua Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia
(National Relay Service).


Nếu
quý vị không nói được
tiếng Anh, xin gọi cho Dịch vụ
Thông Phiên Dịch để xin các tài
liệu đã được dịch ra tiếng Việt.

TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Quý vị có thể nhận được tin
nhắn SMS đến điện thoại di
động.
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Quý vị có thể nhận được cuộc
gọi đến điện thoại cố định.

Biết các đài phát thanh khẩn cấp ở địa phương
Những việc này gồm:
›› Đài phát thanh ABC địa phương
›› SKY NEWS TV
›› UGFM – Radio Murrindindi

›› Stereo 974
›› Plenty Valley FM
›› Các đài phát thanh thương mại
khác trên khắp Victoria.

Quý vị có thể tìm thấy danh sách đầy đủ tại emv.vic.gov.au

Báo động Khẩn cấp là một
hệ thống được các dịch vụ
khẩn cấp sử dụng để gửi
các lời nhắn đến điện thoại
cố định và các tin nhắn đến
điện thoại di động về những
trường hợp khẩn cấp. Muốn
biết thêm thông tin xin vào
trang mạng emergencyalert.
gov.au

Khi nào cần phải để ý các cảnh báo
Có những tình huống khác nhau khi quý vị có thể cần phải theo dõi và kiểm tra để biết các cảnh báo hỏa hoạn
và các tin tức cập nhật
KHI NÀO

PHẢI LÀM GÌ

Trong những ngày trời nóng, khô
và lộng gió

Trong mùa Hè, hãy kiểm tra thường xuyên để biết các thông tin cập
nhật. Hỏa hoạn có thể xảy ra thình lình bất cứ lúc nào

Trong ngày có nguy cơ hỏa hoạn.
Quý vị đã ra đi sớm hay đang
chuẩn bị để ra đi.

Bảo đảm lộ trình quý vị đã chọn là an toàn. Hãy nghe tin cập nhật về
hỏa hoạn trong vùng quý vị cư ngụ. Biết khi nào an toàn để trở về.

Tôi có thể nhìn thấy hay ngửi thấy
khói trong không khí và tôi muốn
kiểm tra xem điều gì đang xảy ra.

Kiểm tra trang mạng VicEmergency hoặc ứng dụng VicEmergency để
xem có dấu hiệu đám cháy trong khu vực của quý vị hay không.

Tôi ở lại để bảo vệ căn nhà trong
ngày có nguy cơ hỏa hoạn.

Điều quan trọng là quý vị biết được ở giai đoạn sớm nhất nếu có hỏa
hoạn trong khu vực quý vị để quý vị có thể thực hiện kế hoạch của
mình. Một khi quý vị biết được có hỏa hoạn, hãy tiếp tục theo dõi tin
tức cập nhật.

Đừng dựa vào một cảnh báo chính thức nào để ra đi. Các đám
cháy rừng có thể bộc phát nhanh chóng và đe dọa nhà cửa và
sinh mạng chỉ trong vòng ít phút. Nếu nhận được cảnh báo,
quý vị chớ nên xem thường. Hành động chậm trễ có thể gây
thiệt mạng.

Nếu thấy ngọn lửa hay cột
khói, luôn luôn gọi số 000
ngay lập tức.

Theo dõi các điều kiện bên ngoài – quý vị có thể biết về hỏa
hoạn trước các dịch vụ cấp cứu.
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Trong lúc xảy ra hỏa hoạn
Cháy rừng rất đáng sợ và căng thẳng.
Hiểu được những gì dự kiến sẽ xảy ra
và có kế hoạch phải làm gì có thể giúp
quý vị đối phó.
Dự kiến những gì sẽ xảy ra
›› T àn lửa và các đám cháy nhỏ di
chuyển trước đám cháy chính
›› Khói, sức nóng, tiếng ồn và
Bóng tối
›› Không nhìn thấy, khiến khó biết
được đám cháy ở chỗ nào. Đi lại
sẽ rất nguy hiểm
›› Lửa đến từ bất kỳ hướng nào
(hay hai hướng cùng lúc)
›› Các tàn lửa đang cháy rơi xuống
quanh nhà quý vị trong nhiều
giờ liền trước hay sau khi mặt
trước đám cháy chính đã đi qua.
›› Đường bị chặn vì cành cây gãy,
đường dây điện đứt và các xe
cấp cứu.

Quý vị có thể cảm thấy thế
nào
›› Rối trí
›› Mất phương hướng (không biết
mình đang ở đâu)
›› Không thể thở bình thường
›› Sợ hãi
›› Khát và đói
›› Mệt mỏi

Dự kiến các dịch vụ bị gián
đoạn
Dịch vụ điện thoại, internet và
nguồn cung cấp điện và nước bị
gián đoạn là chuyện thường xảy ra
khi có hỏa hoạn hay trong những
ngày có nguy cơ hỏa hoạn.
Đừng lệ thuộc vào việc có điện
và nước. Nếu điện bị cắt, quý vị
không thể sử dụng được:
›› Điện thoại không dây
›› Cửa nhà để xe, cổng điện điều
khiển từ xa hay các thiết bị
tương tự
›› Máy vi tính và internet
›› Máy điều hòa không khí và máy
làm mát
›› Bơm điện
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Cách tốt nhất để chuẩn bị
tinh thần cho quý vị là có một
kế hoạch viết ra giấy và được
thực tập để mọi người trong
nhà hiểu và đồng ý. Điều này
sẽ giúp tránh được sự rối trí
và lãng phí thời giờ.
Kế hoạch của quý vị phải bao
gồm các phương án dự phòng
trong trường hợp kế hoạch
này không thành công.

Nhiệt bức xạ
Nhiệt bức xạ là sức nóng rất mạnh
toát ra từ đám cháy rừng. Nó
cũng giống như nhiệt quý vị cảm
thấy từ một đám lửa trại nhưng
sức nóng có thể mạnh hơn gấp
50.000 lần. Nhiệt bức xạ có thể gây
cho các bề mặt bắt cháy, làm nứt
hay vỡ kính cửa sổ.
Nhiệt bức xạ là nguyên nhân gây
tử vong lớn nhất trong một đám
cháy. Cơ thể con người không thể
chịu đựng nổi những khối lượng
nhiệt bức xạ lớn.

Nếu quý vị bị kẹt bên ngoài nhà
trong một đám cháy, hãy cố
gắng bảo vệ mình bằng cách:
›› Che phần da tiếp xúc với nhiệt
›› Quý vị hãy đứng cách xa nhất có
thể - khoảng cách là cách bảo
vệ tốt nhất khỏi bức xạ nhiệt
›› Núp sau một vật gì chắc chắn
›› Tránh xa các cửa sổ vì nhiệt bức
xạ có thể truyền qua kính.

Cách chắc chắn duy nhất để
sống sót trong đám cháy
rừng và tránh nhiệt bức xạ
là ra đi sớm và tránh xa khỏi
mối đe dọa.

Nhiệt bức xạ có thể bị ngăn lại bởi
các vật cứng như các bức tường
bê tông hay một căn nhà.
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Tàn lửa
›› T àn lửa là các cành cây, lá cây
hay mẩu vụn đang cháy
›› Tàn lửa do gió thổi đi và rơi
xuống đất phía trước hay cách
xa đám cháy chính tại những
vùng chưa cháy và có thể gây ra
các đám cháy mới - những đám
cháy này được gọi là các đốm
cháy.
›› Tàn lửa bay xảy ra khi cành cây
và lá cây được gió thổi đi và rớt
trên hay chung quanh căn nhà.
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›› T àn lửa có thể rớt trên các đống
rác trong máng xối và gây hỏa
hoạn cho căn nhà quý vị
›› Tàn lửa bay là cách thông
thường nhất khiến các căn nhà
bắt lửa trong lúc cháy rừng
›› Tàn lửa bay có thể xảy ra trước,
trong lúc hay sau khi có cháy
rừng.

Gió

Gió đổi chiều

Gió có ảnh hưởng đáng kể đối
với:

Gió đổi chiều là một trong
những ảnh hưởng nguy hiểm
nhất về cách đám cháy hoành
hành như thế nào.
Nhiều người chết trong các trận
cháy rừng bị kẹt trong lúc hay sau
khi gió đổi chiều.

N

Việc gió đổi chiều có thể làm thay
đổi độ lớn của đám cháy và điều
này làm cho gió trở thành một yếu
tố hết sức quan trọng trong các
trận cháy rừng

ĐIỂM KHỞI
PHÁT ĐÁM
CHÁY

ĐIỂM KHỞI
PHÁT ĐÁM
CHÁY

ỚN

G

GI
Ó

HƯỚNG GIÓ
SW

HƯ

›› T ốc độ lan rộng của một đám
cháy
›› Hướng đám cháy di chuyển và
kích cỡ của bề mặt đám cháy.
›› Làm thổi bùng ngọn lửa bằng
cách cung cấp thêm ô-xy.
›› Có thể gây ra các đốm cháy.
Các mảnh lá cây, cành cây và
vỏ cây đang cháy (tàn lửa) được
thổi bay ra phía trước của đám
cháy, gây ra các đám cháy mới.
Những đám cháy này được gọi
là các đốm cháy.

Tại Victoria, các cơn gió nóng và
khô thường đến từ hướng Bắc và
tây bắc và thường có gió đổi chiều
tây nam tiếp theo.
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Các chọn lựa để sống sót
Nếu bị kẹt trong một cao ốc
Nếu trú ẩn trong tòa nhà trong
một đám cháy rừng, hãy chắc
chắn rằng quý vị có hai lối để
thoát ra - bao gồm một lối ra trực
tiếp ra bên ngoài ngôi nhà – và
lối ra trong mỗi phòng được sử
dụng như nơi trú ẩn. Hầu hết
các phòng tắm đều không phù
hợp làm nơi trú ẩn. Phòng tắm
thường chỉ có một cửa khiến cho
việc thoát hiểm là bất khả thi nếu
lối ra đó bị chặn bởi ngọn lửa và
sức nóng.
Hầu hết các phòng tắm đều có
cửa sổ kính mờ không cho phép
quý vị nhìn thấy bên ngoài trong trận cháy rừng, điều quan
trọng là quý vị có thể nhìn ra
ngoài và biết điều gì đang xảy
ra. Quý vị và những người khác
cùng quý vị trong tòa nhà phải
mặc quần áo bảo vệ cơ thể, quần
dài, áo sơ mi dài tay và giày chắc
chắn như ủng bằng da (không
phải dép xăng đan hoặc giầy
thể thao). Quần áo phải rộng rãi
và được làm từ các sợi tự nhiên
như len nguyên chất, sợi cô tông
nặng hoặc vải gin.
Nếu nhà quý vị bị bắt lửa trong
khi quý vị đang ở trong, quý vị
sẽ cần phải hành động nhanh
chóng. Kính bị vỡ, có lửa cháy
bên trong hoặc khó thở là
những dấu hiệu quý vị cần phải
hành động khẩn trương.
›› Đóng cửa phòng đang bị cháy.
›› Cúi thấp xuống để giảm thiểu
hít phải khói độc từ đám cháy
nhà.
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›› D
 i chuyển ra khỏi khu vực của
ngôi nhà đang cháy, đóng tất cả
các cánh cửa lại sau khi quý vị
thoát ra.
›› Không để bị mắc kẹt trong căn
phòng chỉ có một lối ra.
›› Di chuyển ra ngoài đến khu đất
đã cháy rồi nơi ngọn lửa đã đi
qua càng sớm càng tốt. Ở lại
trong ngôi nhà đang cháy sẽ
gần như cầm chắc cái chết.
›› Bất cứ nơi nào có thể, hãy cố
gắng đặt vật cứng chắn giữa
quý vị và nhiệt bức xạ từ ngọn
lửa.
›› Uống nước để tránh mất nước.

Nếu quý vị bị kẹt trong xe
Làm những việc dưới đây nếu quý
vị gặp đám khói hay lửa và không
thể quay đầu ngược lại để lái xe
tới chỗ an toàn.
1) Đậu xe chỗ nào để có thể
giảm thiểu nhiệt bức xạ
›› Đ
 ậu xe xa chỗ bụi rậm và cỏ cao
- cố gắng tìm chỗ trống trải.
›› Nếu có thể được, đậu xe sau
một vật chắn như tường hay
gò đá
›› Tốt nhất là đầu xe quay về
hướng ngọn lửa đang di chuyển
đến
›› Đậu xe khỏi lòng đường và bật
đèn báo nguy lên. Việc đụng xe
thường xảy ra trong các đám
cháy rừng do tài xế không thể
nhìn thấy đường rõ ràng.

Chỉ trú ẩn trong căn phòng có
lối ra trực tiếp ra bên ngoài
ngôi nhà. Nếu ngôi nhà của
quý vị đang cháy, quý vị sẽ
phải rời khỏi ngôi nhà và di
chuyển ra ngoài đến mặt đất
đã cháy rồi nếu có thể.

2) Để gia tăng cơ hội sống sót
của quý vị:
›› N
 gồi yên trong xe và đóng chặt
các cửa kính và cửa xe.
›› Phủ tấm chăn len lên người và
nằm xuống phía dưới mực cửa
sổ - quý vị cần che chắn cho
mình tránh nhiệt bức xa có thể
truyền qua kính
›› Uống nước để tránh bị mất
nước.
3) Ngay khi quý vị biết mặt đám
cháy đến sát bên:
›› Đ
 óng tất cả các lỗ thông gió và
tắt máy điều hòa không khí.
›› Tắt máy xe.

Trú ẩn trong xe hơi cực kỳ
nguy hiểm và có thể gây
thương tích nghiêm trọng
hoặc tử vong. Luôn có kế
hoạch rời khỏi sớm để tránh
tình trạng này

Ra đi sớm
›› K hi Mức Đánh giá Nguy cơ Hỏa hoạn là
Báo động Đỏ, việc ra đi sớm luôn luôn là
chọn lựa an toàn nhất.
›› Những điểm đến khi ra đi sớm có thể
gồm nhà của người thân trong gia đình
và bạn bè sống bên ngoài vùng nguy
hiểm ở một thị trấn kế cận hay các khu
dân cư khác
Luôn luôn là chọn lựa an toàn nhất

Chuẩn bị chu đáo

Nhà tránh hỏa hoạn
cộng đồng

Nếu việc rời khỏi khu vực có nguy cơ cao không
còn có thể thực hiện được nữa, có thể có những
chọn lựa gần nơi quý vị ở có thể bảo vệ được cho
quý vị.

Nhà người hàng xóm
được chuẩn bị chu đáo

Hầm trú
ẩn của tư
nhân

Những việc này gồm:
›› một căn nhà được chuẩn bị chu đáo (của quý
vị hay của hàng xóm) mà quý vị có thể bảo
vệ tích cực trong những ngày Mức Đánh Giá
Nguy cơ Hỏa hoạn là Nghiêm trọng hay Cực
kỳ Nghiêm trọng
›› các chỗ trú ẩn cháy rừng tư nhân (hầm trú ẩn)
hội đủ các quy định hiện hành
›› các địa điểm cộng đồng dùng làm nơi tránh
hỏa hoạn
Sự an toàn của quý vị không được bảo đảm

Nhà được chuẩn bị
chu đáo

Biện pháp cuối cùng
Nơi an toàn hơn trong
Khu Láng Giềng (Nơi
Chọn lựa Cuối cùng)

Trong những trường hợp không còn chọn lựa
nào khác hơn, trú ẩn tại một trong những điểm
dưới đây có thể bảo vệ quý vị khỏi nhiệt bức xạ:

Sông

›› N
 ơi an toàn hơn trong Khu Láng Giềng (Nơi
Chọn lựa Cuối cùng)

Cánh đồng đã cày
bừa và các khu đất
bảo tồn

›› xe đậu ở khu vực trống trải
Đập nước

Các xe đang
đậu

Hồ bơi

›› c ánh đồng đã được cày bừa hay khu đất bảo
tồn
›› n
 ơi có nước (như bãi biển, hồ bơi, đập nước,
sông ngòi v…v…)
Nguy cơ cao bị chấn thương tâm lý thương
tích hay tử vong.
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Gọi: 000 nếu thấy có khỏi, lửa hay tàn lửa
Đường dây nóng VicEmergency
để biết các cảnh báo và cập nhật hỏa hoạn: 1800 226 226
Dịch vụ Thông Phiên Dịch: 131 450
Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc: 1800 555 677
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