Các lời mẹo xung quanh nhà
Hành động an toàn khi có hỏa hoạn tùy thuộc vào sự có ý thức về các
nguy cơ và biết làm thế nào giảm được nguy cơ đó. Sự trông chừng trẻ
một cách thích đáng và làm gương tốt cho trẻ là những điều quan trọng.
Cha mẹ và người giữ trẻ có thể giúp giảm nguy cơ nầy bằng cách kiểm
soát hoặc lấy cất những thứ có khả năng là đồ vật nguy hiểm gây lửa
cháy xung quanh nhà.
Các lời mẹo an toàn trong nhà bếp
• Khi nấu ăn, đừng cho trẻ em vào nhà bếp, hoặc dạy chúng hiểu về sự nguy hiểm
của các bề mặt nóng
• Tách rời chúng khỏi những thức ăn và chất lỏng nóng
• Nước sôi cho đến 30 phút sau vẫn có thể gây bỏng
• Để ý các giây điện thòng xuống phía dưới quầy nhà bếp vì trẻ có thể nắm kéo được
• Sử dụng tấm lót bàn ăn loại không trược thay vì vải lót
• Đừng bao giờ uống thứ gì nóng trong khi đang bế con trên đùi

Các lời mẹo an toàn trong nhà tắm
• Nước thường dùng trong nhà nên được chỉnh ở mức 50oC
• Luôn luôn mở trước và tắt sau vòi nước lạnh
• Đừng bao giờ để trẻ trong nhà tắm một mình. Nếu cần trả lời điện thoại hay xem
ai ở ngoài cửa hãy mang trẻ theo
• Cửa phòng nhà tắm nên được đóng khi không có người dùng
• Xoáy nước để hòa lẫn nước nóng và lạnh – việc nầy giúp ngăn ngừa có những
chỗ nóng trong bồn tắm
• Thử nước trước sử dụng nhiệt kế. Độ nước lý tưởng là từ 36oC đến 38oC

Sản phẩm an toàn
Phòng tắm
Tấm lót trong phòng tắm
Nhiệt kế dùng trong phòng
tắm
Đồ khoá tủ
Nắp đậy vòi nước
Khóa phòng vệ sinh

Nhà bếp
Đồ khóa tủ
Mền dập tắt lửa
Các khoá nam châm
Chốt cửa đa dụng
Đồ khóa lò nướng
Vật chắn bếp lò
Đồ bao bếp lò và nắp vặn

Các đồ thường dùng
trong nhà
Dây điện được cuộn lại
Đồ dập tắt lửa
Khoá nam châm
Chốt cửa đa dụng
Nắp đậy ổ cắm điện
Các miếng bao cửa
Cổng an toàn
Máy báo động khói
Đồ khóa đầu máy
VCR / DVD

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

