Kế hoạch Thoát hiểm
khi Cháy Nhà

Nếu xảy ra đám cháy trong nhà, quý vị phải biết
cách thoát ra nhanh chóng và an toàn.

Tất cả người trong nhà quý
vị nên nói chuyện với nhau
về cách thoát ra khỏi nhà.
Lên kế hoạch quý vị sẽ giúp
đỡ người già và trẻ em
như thế nào.
Hãy bảo đảm rằng mọi người đều biết:
• nếu có thể, tất cả các phòng có thể có người ngủ
đều có hai lối thoát ra
• gặp nhau ở vị trí nào sau khi thoát ra ngoài – tại hộp
thư có thể là vị trí lý tưởng
• cách bò thấp
trong khói
• cách mở
khóa cửa ra vào
và cửa sổ. Để chìa khóa trong các ổ khóa chết ở
cửa ra vào khi có người ở trong nhà và gắn chốt mở
nhanh lẹ vào cửa an ninh và chấn song an ninh
• một khi quý vị 'Thoát ra ngoài – Đừng quay trở vào'.
Gọi 000 bằng điện thoại di động hoặc điện thoại
của hàng xóm
• nên cử người ra đợi gần đường
lộ để đón Xe cứu hỏa.
Cùng những người trong
nhà quý vị tập dượt Kế
hoạch Thoát hiểm khi
Cháy Nhà.
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Cách thức làm cho
ngôi nhà quý vị an
toàn để tránh xảy ra
hỏa hoạn

Sơ cứu
bỏng/phỏng
Làm mát vết bỏng/
phỏng và giảm
đau bằng nước lạnh.
Làm như vậy trong
20 phút.
Đừng thoa dầu, bơ,
thuốc mỡ hoặc chườm
nước đá.

Vietnamese

trường hợp khẩn cấp

Gọi 000

Muốn được hướng dẫn thêm
Muốn biết thêm thông tin và được hướng dẫn
liên quan đến an toàn khi cháy nhà, quý vị hãy liên
lạc với Ban An toàn & Khả năng Thích nghi Cộng
đồng MFS.
Điện thoại: 8204 3611
Người gọi từ vùng nông thôn: 1300 737 637
Trang mạng: www.mfs.sa.gov.au
Email: samfscommunitysafety@sa.gov.au
Nghe kém hay nói khó? Liên lạc với
chúng tôi qua Dịch vụ Tiếp âm
Toàn quốc
TTY 133 677
Các hình thức liên lạc khác có sẵn
tại www.relayservice.gov.au
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SA Metropolitan Fire Service (MFS)
thường xuyên phải đối phó với các vụ
cháy nhà có người bị thương nặng hoặc
chết tại nhà riêng của họ. Đây là điều có
thể ngăn ngừa được! Hãy làm cho ngôi
nhà của quý vị an toàn để tránh xảy ra
hỏa hoạn.

Sưởi

Đặt tấm lưới chắn
trước lò sưởi lửa ngọn.
Phải trông chừng trẻ
em và vật nuôi khi sử
dụng lò sưởi hoặc lò
sưởi lửa ngọn.
Thường xuyên làm
sạch ống khói và
ống thoát hơi lò sưởi.

Chọn lò sưởi xách tay có công tắc an toàn tự động
tắt nếu lò sưởi bị lật.
Lý tưởng nhất là đừng để bất cứ thứ gì có thể
cháy - quần áo,
khăn trải giường,
đồ nội thất và màn
cửa - ở gần bất kỳ
phần nào của lò
sưởi và lò sưởi lửa
ngọn trong vòng
hai mét.
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Nấu ăn

Để sẵn tấm mền/chăn
chữa lửa và bình chữa
cháy bột khô trong bếp.
Biết cách sử dụng đúng
cách. Đừng bao giờ để
thức ăn đang nấu mà
không có người trông
chừng. Cẩn thận hơn khi
nấu ăn bằng dầu. Không bao giờ tạt nước vào
lửa vì dầu hoặc mỡ phát hỏa. Dập tắt lửa bằng tấm
mền/chăn chữa lửa, nắp nồi hoặc bình chữa cháy bột
khô. Xoay tay cầm các dụng cụ nấu ăn vào phía trong
để trẻ em không thể với tới.

Nến/đền cầy

Đặt nến/đền cầy cháy
cách xa mọi thứ có thể
bắt lửa – như quần áo,
sách, đồ chơi, giấy và
màn cửa. Sử dụng bệ
cắm nến/đèn cầy thích
hợp có đế rộng. Tuyệt
đối không để cho trẻ
em ngủ hoặc ở một
mình trong phòng có
nến/đèn cầy đang cháy.
Không đốt nến/đèn cầy ở những nơi có thể bị thú
cưng làm đổ.

Điện

Kiểm tra xem dây điện có bị
sờn hay hư hại hay không.
Đừng bao giờ đặt dây điện
ở bên dưới thảm hoặc thảm
rời. Đừng đặt đồ đạc đè lên
trên dây điện. Đừng quá tải
ổ cắm điện. Sử dụng bảng ổ
cắm điện có công tắc ngừa quá tải. Gắn cầu giao
chống rò điện đất
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Dụng cụ báo động khói

Mỗi nhà PHẢI có gắn các dụng cụ báo động khói còn
tốt. Dụng cụ báo động khói sẽ cảnh báo sớm khi xảy
ra, nhờ vậy quý vị có thể thoát hiểm.

Kiểm tra
Kiểm tra dụng cụ báo động
khói mỗi tháng. Bấm nút kiểm
tra và dụng cụ báo động khói
sẽ phát ra tiếng kêu.

Pin

Dụng cụ báo động khói của quý
vị có thể là loại gắn pin 10 năm
không thay, hay có thể là loại xài
pin có thể thay được hoặc có thể
là loại nối thẳng vào mạch điện
nhà (240V) kèm pin dự phòng có
thể thay được. Hàng năm nên
thay tất cả các pin có thể thay
được của dụng cụ báo động
khói. Khi chỉnh giờ vào cuối thời kỳ
giờ mùa hè (daylight saving), quý vị thay pin của dụng
cụ báo động khói luôn.

Làm sạch

Làm sạch các dụng cụ báo động khói ít nhất mỗi sáu
tháng bằng phụ kiện bàn chải của máy hút bụi.

Thay mới

Dụng cụ báo động khói
được chế tạo để chỉ sử
dụng trong 10 năm.
Sau thời gian đó chúng
nên được thay mới.
Thay mới dụng cụ báo
động khói cũ của quý vị
bằng dụng cụ báo động
khói loại quang điện, nối thẳng vào mạch điện nhà và
nối kết với nhau.
Muốn biết thông tin về loại, số lượng và vị trí
gắn dụng cụ báo động khói, liên lạc với MFS.

