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Đồn Cứu Hỏa Philadelphia  

 
An Toàn Tránh Hỏa Hoạn 

 
TÌM CÁCH ĐỂ THOÁT HIỂM                                                     Có/Không 

√ Trong nhà quý vị có ít nhất 1 dụng cụ báo động khói ở mỗi tầng lầu hay không?     
√ Hàng tuần quý vị có thử  dụng cụ báo động khói loại xài pin 9 vôn và hàng năm đều thay pin mới hay 

không? 
√ Hàng tuần quý vị có thử dụng cụ báo động khói loại xài pin lithi 10 năm hay không?  
√ Quý vị có lắp đặt dụng cụ báo động khí CO2 cách phòng ngủ trong vòng 15 bộ và hàng tuần đều thử nó hay 

không?   
√ Gia đình quý vị có "Kế Hoạch Thoát Hiểm Hỏa Hoạn" và quy định chỗ gặp lại ở địa điểm bên ngoài hay 

không?  
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG HỎA HOẠN  

√ Quý vị có bảo đảm là diêm quẹt và các vật liệu gây hỏa hoạn đều được dập tắt trước khi đem bỏ hay không?  
√ Quý vị có đặt điều lệ "Đem Những Chất Gây Cháy Ra Khỏi Nhà" với gia đình mình hay không?  
√ Quý vị có đọc những nhãn hiệu cảnh báo trên những bình xịt hay không? Một số bình rất dễ gây cháy.  
√ Nếu trong gia đình quý vị có người sử dụng bình ôxi thì cấm hút thuốc trong phòng có chứa dụng cụ ôxi 

này.  
NGUY HIỂM DO ĐIỆN GÂY RA 

√ Trong phòng có đủ ổ điện để tránh trường hợp một ổ điện cắm nhiều dây phụ và dây nối dài?  
√ Quý vị có mạch điện riêng xài cho những dụng cụ công suất mạnh như là máy điều hòa hay không?    
√ Quý vị có thường xuyên kiểm tra sợi dây nối dài và dây dụng cụ hay không? 
√ Quý vị có giữ cho dây nối dài và dây điện không che lấp ống dẫn nước hoặc những cây đinh hay không?  
 

NGUY HIỂM DO VẬT DỤNG TRONG NHÀ GÂY RA  
√ Quý vị có giữ cho tầng hầm, phòng để đồ và tầng gác mái không chứa chất bắt lửa hay không?  
√ Quý vị có đóng chặt những thùng đựng sơn, sơn đánh bóng và những nguyên liệu khác hay không? 
√ Quý vị có bỏ rác những nguyên liệu nguy hiểm như là sơn và sơn bóng đúng cách hay không?   
√ Mọi người trong gia đình quý vị có biết là không bao giờ được xài xăng hay loại chất lỏng dễ cháy được 

dùng để tẩy rửa bên ngoài hay không?  
NGUY HIỂM DO LÒ SƯỞI VÀ NẤU ĂN GÂY RA 

√ Quý vị có luôn luôn tắt lò sưởi xách tay khi quý vị đi ngủ hay không? 
√ Quý vị có luôn luôn đổ xăng vào lò sưởi xách tay bên ngoài nhà hay không?  
√ Quý vị có bảo đảm là mỗi lò sưởi xách tay được đặt ít nhất 3 bộ,  khoảng cách an toàn cách xa những chất dễ 

cháy như là mền mùng và bàn ghế hay không?              
√ Bếp lò và lò nướng có được rửa sạch dầu mỡ hay không?   
√ Màn cửa gần bếp lò và máy sưởi có được treo làm sao để không bị gió thổi che phủ bếp lò hay không?  
√ Quý vị có bảo đảm là luôn để ý đến thức ăn đang được nấu trên lò hay không? 
√ Quý vị có xoay tay cầm của nồi vào phía trong mép của bếp lò hay không? 

 
Đặc Biệt Dành Cho Phụ Huynh 

√ Quý vị có giữ cho diêm quẹt và quẹt lửa khỏi tầm tay của trẻ em hay không?   
√ Quý vị có để một người có trách nhiệm ở lại với con mình khi quý vị ra khỏi nhà (ngay cả trong thời gian 

ngắn) hay không? 
√ Người giữ trẻ có biết làm gì trong trường hợp hỏa hoạn hoặc cấp cứu hay không? 
√ Quý vị có để đèn cầy còn cháy cách xa trẻ em và những chất dễ cháy hay không? 
 

TRONG TRƯỜNG HỢP HỎA HOẠN HOẶC CẤP CỨU, GỌI 9-1-1 
ĐỂ CÓ DỤNG CỤ BÁO ĐỘNG, GỌI: 311 

TRANG WEB CỦA BỘ PHẬN CỨU HỎA: www.phila.gov/fire 
Hiệu Chỉnh 5/2012              

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  

Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: www.philasd.org/language/vietnamese 
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