
 
Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, thời gian thoát hiểm của qúy vị có 

thể chưa đến một phút! 
(Những hướng dẫn để xây dựng Kế hoạch Thoát hiểm Khi Hỏa hoạn tại Nhà ở mặt sau) 

 

Khi Xảy Ra Hỏa Hoạn 
 

• Hô “CHÁY, CHÁY, CHÁY” to và hô nhiều lần để báo động  
     cho tất cả mọi người ở trong nhà (cứ hô dù chuông báo cháy đang kêu). 
• Lập tức ra khỏi nhà bằng các đường thoát hiểm theo kế hoạch thoát hiểm. 
     (Nếu lối thoát hiểm chính bị chặn, hãy thử sử dụng lối thoát hiểm phụ). 
• Nếu có khói, hãy cúi thấp người xuống và di chuyển dưới lớp khói tới nơi an 

toàn.  
• Chạy đến nơi gặp gỡ ngoài nhà và chắc chắn mọi người đều có mặt ở đó.  
• Gọi 911 bằng điện thoại cố định của nhà hàng xóm hoặc bằng điện thoại di 

động. 
KHÔNG VÀO LẠI NHÀ ĐANG CHÁY VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ 
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Nơi gặp gỡ ngoài nhà: 



 
 

DÁN KẾ HOẠCH NÀY Ở NƠI DỄ NHÌN THẤY 
(ví dụ như cánh cửa tủ lạnh). 

 
HƯỚNG DẪN ĐỂ XÂY DỰNG 

KẾ HOẠCH THOÁT HIỂM KHI HỎA HOẠN 
TẠI NHÀ 

(Hãy đánh một dấu vào mỗi ô khi hoàn tất phần việc) 
 
 Trước hết, hãy kiểm tra tất cả các chuông báo 
cháy.    
          (Phải có một chuông báo cháy được lắp ở mỗi tầng nhà kể cả tầng hầm 
           và ở bên ngoài của tất cả các khu vực ngủ nghỉ). 
 Thử chuông để đảm bảo rằng chúng đều “đang 
hoạt động”. 
 Thay pin nếu thấy thiếu pin,                                                                     
  pin không tiếp xúc hoặc pin chết và thử lại.  
   Thay chuông báo cháy nếu chuông đã được 
sử dụng được hơn 10   năm. 
       (Để biết thêm thông tin chi tiết về chuông báo cháy, hãy xem 
sách hướng dẫn của chúng tôi có tựa đề   “Chuông báo cháy hoạt 
động,. Đó là Luật, Đó là vì Sinh mạng của quý vị”)  
 Tiếp theo, bắt đầu xây dựng kế hoạch thoát hiểm 
của quý vị cùng với gia đình. 
 Vẽ sơ đồ tất cả các tầng trong nhà lên   tờ giấy 
có đường kẻ ô gồm cả các cửa ra vào, cửa sổ và  
  các cầu thang bộ (dùng bút chì). 
 Nếu có thể hãy chỉ ra hai lối thoát của mỗi căn 
phòng.   Cửa ra vào nên là lối thoát chính của mỗi 
  phòng. Lối thoát phụ có thể là cửa sổ khi    lối 
thoát chính bị chặn do khói hoặc lửa.  
 Chọn một nơi gặp gỡ ngoài nhà (dưới tán cây,    
  đường lái xe vào nhà, bãi cỏ của nhà hàng xóm 
v.v...) và ghi địa điểm trên   sơ đồ để mọi người đều 
biết nơi gặp gỡ sau khi   thoát khỏi ngôi nhà. 
 Có ai cần được hỗ trợ đặc biệt để  thoát hiểm 
không? Lập kế hoạch ai sẽ là người cần được hỗ trợ 
và cách thức họ cần được   hỗ trợ.  
 Cuối cùng là thực hành kế hoạch càng sớm càng 
tốt   sau khi quý vị đã hoàn thành kế hoạch thoát 
hiểm (và cứ 6 tháng sau đó thực hành lại một lần). 

Kế Hoạch Mẫu 
(tầng một) 

 

 
 

Nơi gặp gỡ ngoài nhà: Cuối đường lái xe vào 
nhà. 

Thông tin An toàn Chung 
 

• Kiểm tra tất cả các cửa ra vào và cửa sổ trong nhà quý vị và đảm bảo rằng đều có thể dễ dàng mở 
chúng từ bên trong. Nếu khó mở, hãy sửa chữa. Đảm bảo rằng mọi người đều biết cách mở cửa và 
các cửa không được lắp các loại khóa hay thiết bị an ninh mà cần phải có chìa hay kiến thức đặc 
biệt mới mở được. 

    (Nếu các cửa sổ ở vị trí cao, hãy tính đến việc mua thang thoát hiểm khi hỏa hoạn tại nhà).  
• Nếu quý vị thường đóng cửa ra vào khi ngủ, hãy lắp một chuông báo cháy ở bên trong mỗi phòng 

ngủ. 
• Nếu quý vị ở trong căn hộ chung cư, hãy kiểm tra xem các lối thoát hiểm có được bố trí ở mỗi tầng 

không và biết các quy trình xử lý trong trường hợp khẩn cấp của tòa nhà.  
  (Liên hệ với ban quản lý tòa nhà để biết thêm thông tin về “Kế hoạch Phòng cháy” (“Fire Safety Plan”)).  
• Trông chừng và chú ý cẩn thận quá trình nấu nướng của quý vị và hãy ở tại bếp khi nấu nướng. 
• Không nấu nướng, thắp nến hay hút thuốc khi quý vị đang say. 
• Để hộp quẹt và bật lửa tránh xa tầm với và tầm nhìn của trẻ em. 

 
Phụ huynh/Người chăm sóc - Con quý vị đã nhận được Kế hoạch Thoát hiểm Khi 
hỏa hoạn Tại nhà này như là một nhiệm vụ phòng cháy từ Sở Dịch vụ Phòng cháy, 
Chữa cháy và Cứu trợ Khẩn cấp Mississauga (Mississauga Fire and Emergency 
Services). Vui lòng hỗ trợ và khích lệ con quý vị hoàn tất chính xác Kế hoạch Thoát 
hiểm Khi hỏa hoạn Tại nhà vì kế hoạch này có thể cứu sinh mạng của quý vị vào một 
ngày nào đó. Khi hoàn tất, hãy ký và điền này vào phần dưới đây. Nếu đây là một bài 
tập được giao về nhà, hãy đưa cho con quý vị nộp lại cho giáo viên duyệt xét.  
Ngay khi giáo viên gửi lại cho quý vị, bản kế hoạch nên được dán ở nơi dễ nhìn thấy 
trong nhà quý vị.  
(ví dụ như cánh cửa tủ lạnh). 
 
Phụ huynh/Người chăm sóc - Chữ ký và Ngày ký 
x____________________________________ 
 
Giáo viên – Học sinh của quý vị đã nhận được Kế hoạch Thoát hiểm Khi hỏa hoạn 
Tại nhà này như là một nhiệm vụ phòng cháy từ Sở Dịch vụ Phòng cháy, Chữa cháy 
và Cứu trợ Khẩn cấp Mississauga.  
Khi quý vị nhận được bản kế hoạch từ học sinh, hãy duyệt xét, ký tắt và gửi lại cho học 
sinh đó.  



(Quý vị không có nghĩa vụ phải xác định độ chính xác của kế hoạch này, chỉ học sinh đã hoàn tất bản kế hoạch theo 
như phân công có bổn phận đảm bảo độ chính xác). 
Sau đó học sinh cần phải được dặn mang về nhà và dán vào nơi dễ nhìn thấy.  
(ví dụ như cánh cửa tủ lạnh). 
 
Giáo viên - Chữ ký tắt x ______ 
 
 

 
 

Fire Prevention Division (Ban Phòng Cháy) – Public Education (Sở Giáo Dục Công), 300 
City Centre Drive, 2nd Floor, L5B 3C1  

Để biết thêm thông tin, hãy gọi số 905-615-4377 hoặc ghé thăm trang web của chúng tôi tại địa chỉwww.mississauga.ca/fire 

http://www.mississauga.ca/portal/residents/fire�
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