ĐÁM CHÁY THÔNG THƯỜNG
Luôn trông chừng khi
nấu ăn. Không bao giờ để
thức ăn quý vị đang nấu
mà không có người trông
chừng. Đa số đám cháy
trong nhà bắt đầu trong
nhà bếp.
Dập tắt tàn thuốc đàng
hoàng trong gạt tàn
thuốc sâu.

AN TOÀN HỎA
HOẠN TRONG
Twitter.com/FRNSW
Facebook.com/FRNSW

Đừng cắm quá nhiều thứ
vào ổ cắm điện và bảng ổ
cắm điện và kiểm tra dây
điện xem có bị hư hại hoặc
lỗi gì không.

Muốn biết thêm thông tin
www.ﬁre.nsw.gov.au
hoặc liên lạc với trạm cứu hỏa
trong vùng quý vị cư ngụ.

Không bao giờ sử dụng
túi/bao lúa mì trong
giường. Tắt chăn/mền điện
khi không sử dụng và cất
giữ đúng cách: cuộn lại,
đừng gấp.

1 mét

Giữ tất cả mọi thứ cách
lò sưởi một mét và tắt
tất cả các lò sưởi khi rời
khỏi phòng.
Hãy giúp chúng tôi giúp quý vị
được an toàn đối với hỏa hoạn trong nhà

CÁC TÒA NHÀ
CAO TẦNG

TÒA NHÀ CAO TẦNG GỢI Ý VỀ AN TOÀN
HỎA HOẠN
1m

ét

NÊN LÀM GÌ TRONG
TRƯỜNG HỢP XẢY
RA HỎA HOẠN

Hãy chắc chắn rằng
lò BBQ và lò sưởi trên
ban công đặt cách xa các
đồ vật ít nhất một mét.
Tắt đi khi không sử dụng.

Ứng phó lập tức khi được
cảnh báo xảy ra hỏa hoạn
trong tòa nhà của quý
vị. Di tản tới nơi tụ họp
an toàn đã định trước
của quý vị.

Biết các lối thoát hiểm hỏa
hoạn, các cầu thang thoát
hiểm hỏa hoạn, và dụng
cụ cứu hỏa nằm ở đâu.

Đừng phí thời gian xem
xét chuyện đã xảy ra hoặc
cố cứu đồ đạc giá trị.

Lập và thực tập kế hoạch
thoát hiểm cùng với gia
đình. Quyết định một nơi
tụ họp an toàn bên ngoài
và cách xa tòa nhà.

KHÔNG BAO GIỜ chống
chặn để mở hé cửa chống
lửa hoặc để bất cứ thứ
gì trong cầu thang thoát
hiểm hỏa hoạn.

Đừng ở chung quá đông.
Quá nhiều người sống
chung trong một phòng
làm tăng nguy cơ xảy
ra hỏa hoạn.

Bình tĩnh và đưa mọi
người thoát ra ngoài
càng nhanh càng tốt.

Không đi thang máy
khi xảy ra hỏa hoạn. Sử
dụng lối thoát hiểm trong
trường hợp khẩn cấp hoặc
cầu thang thoát hiểm hỏa
hoạn. Cầu thang thoát
hiểm hỏa hoạn là lối dẫn
quý vị đến một nơi an
toàn cách xa tòa nhà.
Thoát ra ngoài, không
trở vào nữa và gọi Ba Số
Không (000). Không bao
giờ quay trở vào trong tòa
nhà đang bốc cháy.

SỰ THẬT: ĐÁM CHÁY CÓ THỂ
LÀM CHẾT NGƯỜI TRONG VÒNG
CHƯA ĐẦY BA PHÚT.

Nếu không thể thoát
ra bằng cầu thang thoát
hiểm hỏa hoạn:
Đóng tất cả các cửa sổ và
cửa ra vào để chặn khói
tràn vào căn hộ của quý vị.

Gọi Ba Số Không (000) và
báo cho nhân viên tổng đài
biết rằng đã xảy ra đám
cháy trong dãy căn hộ của
quý vị. Nói cho họ biết số
căn hộ của quý vị và quý vị
không thể thoát ra ngoài một
cách an toàn, và sau đó làm
theo lời hướng dẫn của họ.

DỤNG CỤ BÁO
ĐỘNG KHÓI
Hãy nhớ rằng, chỉ có dụng cụ báo động khói
còn hoạt động mới cứu mạng người.
Hãy gắn và bảo trì dụng
cụ báo động khói còn
hoạt động.

