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Sở Cứu hỏa & Cứu cấp
Hãy chuẩn bị cho Căn hộ của bạn sẵn sàng đối phó khi có HỎA HOẠN

Máy báo động khói.
Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo trì, kiểm tra
máy báo động khói của bạn và việc thay pin.
• Hãy gắn một máy báo động khói bên
ngoài mỗi khu vực ngủ nghỉ, và một máy ở
mỗi tầng của căn hộ.

Kế hoạch thoát hiểm
Đa số các nạn nhân chết vì khói, chứ không
phải vì lửa. Mục tiêu nhằm ở đây là thực tập
thoát khỏi khói.
• Hãy chuẩn bị sẵn 2 phương án hoặc 2
lộ trình thoát hiểm khỏi căn hộ, và thống
nhất với nhau về một điểm tập trung bên
ngoài.
• Hãy thực tập sử dụng cả 2 đường thoát
và nhớ đóng cửa lại sau khi ra khỏi nhà
để ngăn lửa khỏi lan ra ngoài.
• Cứ mỗi 6 tháng, bạn nên phác họa, lập
kế hoạch và thực tập lại các lối thoát.

• Hàng tháng, kiểm tra lại chuông báo
động (bằng cách nhấn nút thử và lắng nghe
tiếng báo).
• Thay pin 2 lần mỗi năm vào ngày đổi
giờ (đổi giờ, thay pin).
• Bụi là kẻ thù số 1 của máy báo động
khói. Hãy hút bụi ở lưới máy báo động khói
mỗi năm 2 lần.
• Thay máy báo động khói sau mỗi 10
năm.

•

Hãy xác định các chỗ có máy báo cháy
trong tòa nhà và học cách sử dụng
chúng.

•
Giữ Cho Các Lối Thoát / Lối Vào Được
Thông Thoáng
• Hãy kiểm tra xem các cửa ra vào hành
lang có bị khóa hay chốt không. Các lối
ra vào phải mở được dễ dàng từ phía
trong.
• Hãy giữ cho các lối ra vào căn hộ đựơc
trống trải bằng cách dọn đồ đạc ra khỏi
các cửa và cửa sổ.
• Hãy dẹp bỏ hoặc báo cáo bất cứ các
chất dễ cháy nào mà bạn thấy ở dưới
gầm các cầu thang hoặc thấy chúng che
chắn hành lang.

•

Hãy dạy cho trẻ em rằng chúng phải
chạy thoát khỏi đám cháy chứ đừng
bao giờ chạy tìm chỗ ần nấp.
Hãy khuyến khích ban quản lý chung
cư lên kế hoạch tổ chức đều đặn các
cuộc Thực Tập Cứu Hỏa cho tất cả mọi
người trong chung cư.

Bình Chữa Lửa
•
•

Hãy treo sẵn một bình chữa lửa đa
năng ở ngay bên lối ra vào.
Hãy tìm hiểu các giới hạn của bình
chữa lửa trong nhà bạn và chỉ sử dụng
nó cho các đám cháy nhỏ mà thôi,

Địa chỉ
•
•

Hãy đảm bảo rằng nhân viên cứu cấp
có thể thấy được dễ dàng từ ngoài
đường địa chỉ nhà bạn.
Hãy treo biển ghi địa chỉ và số điện
thoại của căn hộ cho khách khứa và
những người giữ trẻ có thể thấy được.

An Toàn Cho Cuộc Sống Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người –
Hãy Ý Thức Về An Toàn Hỏa Hoạn!
Sở Cứu Hỏa & Cứu Cấp
Những Lời Khuyên Về An Toàn

