GIẤY PHÉP
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Có thể xin giấy phép đốt lửa ở ngoài trời ở Trung tâm Civic Centre
Tầng 2 Văn Phòng Phòng Tránh Hỏa Hoạn hay ở Trụ sở Chính
Phòng Tránh Hỏa Hoạn (Fire Headquarters),15 Fairview Road từ
8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều bằng cách điền vào đơn xin giấy
phép và nộp một khoản lệ phí liên quan.
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Cần có giấy tờ xác định nhân thân như bằng lái xe.
Sở cứu hỏa có thể áp dụng thêm một số yêu cầu về an toàn theo
lợi ích an toàn của công chúng hay để giảm thiểu điều bất tiện
chung. Trong trường hợp đặc biệt, Sở Cứu Hỏa có thể điều chỉnh
một số yêu cầu về giấy phép theo từng điều kiện và hoàn cảnh.
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CÁC ĐIỀU NÊN LÀM & KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Nên
• xin giấy phép đốt lửa ngoài trời

• bảo đảm là đám lửa cách các vật khác hay tòa nhà
50 mét
• giữ một bản sao của giấy phép tại chỗ khi đám lửa
đang cháy

AN TOÀN CHO CỘNG ĐỒNG
BẰNG CÁCH PHÒNG TRÁNH
VÀ GIÁO DỤC HỎA
HOẠN HIỆU QUẢ

• hãy trông chừng đám lửa cho đến khi nó bị dập tắt
• tuân theo các yêu cầu của Điều luật Đốt lửa Ngoài
trời
Không được
• đốt lửa khi có báo động khói
• rời khỏi ngọn lửa mà không có ai canh chừng
• đốt rác hoặc các vật khác không phải là gỗ

LIÊN LẠC

Dịch vụ Cứu hỏa & Khẩn cấp Mississauga
Bộ Phận Phòng Cháy

905-896-5908

Giáo Dục Công Cọng

905-615-4377

Hành Chánh

905-615-3777

025/2010
178485_openairburn_brochure - Vietnamese.indd 1

12/31/2011 9:38:05 AM

T
Ậ
U
L
ĐIỀU

I
Ờ
R
T
I
À
O
Ở NỰG
C HIỆN AN

A
Ử
L
T
ĐỐ

HÃY TH
THỨC
Ý
Ó
C
À
V
TOÀN
PHẢI BẢO ĐẢM
NHỮNG ĐÁM CHÁY
NGOÀI TRỜI AN TOÀN
BẰNG CÁCH TUÂN
THEO ĐIỀU LUẬT
ĐỐT LỬA NGOÀI
TRỜI ĐÃ ĐƯỢC TU
CHÍNH.AIR BURNING BY-LAW.
ĐIỀU LUẬT 0049-2003

Những Đám Lửa Nào Cần Giấy Phép?
• tất cả những đám lửa ngoài trời mà không phải
bếp lửa và những đám lửa trong sản phẩm lò sưởi
ngoài trời (chimineas)
Những Đám Lửa Nào Không Cần Giấy Phép?
• đám lửa trong các sản phẩm lò sưởi ngoài trời
(chimineas)
• đám lửa nấu ăn
Tất Cả Các Đám Lửa Không Được Phép:
• nếu gây khó chịu cho công chúng
• trong lúc có báo động khói khắp thành phố Mississauga
Có thể xin phép đốt lửa vào những ngày có báo động khói bằng
cách gọi điện thoại số ở sau giấy phép.
Có thể xác định những ngày có báo động khói trên trang web của
Tổ Chức Bảo Đảm Chất Lượng Bầu Không Khí Ontario
(Ontario Air Quality) ở www.airqualityontario.com
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QUY ĐỊNH GIẤY PHÉP CỦA ĐÁM LỬA
NGOÀI TRỜI

Điều luật Đốt lửa Ngoài trời quy định người được cấp giấy phép
có thể đốt lửa ngoài trời từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn
(các giờ ban ngày) nếu:
• đám lửa không gây khó chịu
• không có báo động khói
• đám lửa luôn được theo dõi
• có phương tiện thích hợp để dập tắt lửa khi lửa đang
cháy
• đám lửa cách xa một công trình, ranh giới nhà cửa,
đường rầy xe lửa, dây điện trên đầu hay các vật dễ bắt
lửa khác hơn 50 mét
• nếu có một nắp đậy ở mặt đất nào dễ cháy cách xa ít
nhất là 5 mét
• vận tốc gió chưa đến 24 km mỗi giờ
• đám lửa có diện tích chưa đến 1 mét vuông
• đám lửa không cao quá 1 mét
• có bản sao giấy phép tại chỗ nếu được yêu cầu

SẢN PHẨM LÒ SƯỞI NGOÀI TRỜI

Lò sưởi ngoài trời có thể hoạt động mà không cần giấy phép từ
lúc mặt trời mọc đến 11 giờ đêm nếu:
• nó không gây khó chịu
• không có báo động khói
• chủ nhân theo dõi liên tục và kiểm soát lò sưởi ngoài
trời từ lúc bắt đầu đốt lửa đến lúc lửa hoàn toàn bị dập
tắt
• có một bình xịt lửa cầm tay hay vòi nước trong vườn
sử dụng được trong khi lò sưởi đang hoạt động
• lò sưởi cách xa một công trình, ranh giới nhà cửa,
đường rây xe lửa, dây điện trên đầu hay các vật dễ bắt
lửa khác hơn 5 mét
• lò được đặt trên bề mặt không dễ cháy dài hơn lò và
có kích thước cao bằng lò

BẾP LỬA

Một người có thể nhóm và duy trì một bếp lửa mà không cần
giấy phép từ lúc mặt trời mọc đến 11 giờ đêm nếu:
• bếp lửa không gây khó chịu
• không có báo động khói
• chủ nhân theo dõi liên tục và kiểm soát bếp lửa
ngoài trời từ lúc bắt đầu đốt lửa đến lúc lửa hoàn
toàn bị dập tắt
• có phương tiện thích hợp để dập tắt lửa khi lửa
đang cháy
• đám lửa cách xa một công trình, ranh giới nhà
cửa, đường rầy xe lửa, dây điện trên đầu hay các
vật dễ bắt lửa khác hơn 5 mét
• không có nắp đậy dễ bắt lửa cách đám lửa trong
vòng 5 mét
• vận tốc gió không lớn hơn 24 km mỗi giờ
• đám lửa không lớn hơn 0,3 mét về diện tích và chiều cao

OFFENCE AND ENFORCEMENT

A firefighter may order a fire to be extinguished immediately
if the fire:
• is not set in compliance with this by-law
• is determined upon inspection by the Firefighter
to constitute a safety hazard or concern
Giấy phép theo điều luật này có thể bị Sở Cứu Hỏa rút lại
nếu người được cấp giấy phép không tuân thủ các quy định
của giấy phép và/hay các điều khoản khác của điều luật
này. Người nào bị cáo buộc là vi phạm điều luật này có thể
bị phạt tiền hoặc chịu hình phạt theo các điều khoản của
Luật Vi Phạm Địa Phương RSO 1990, c.P.33., được tu
chính.
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Những Đám Lửa Nào Cần Giấy Phép?
• tất cả những đám lửa ngoài trời mà không phải
bếp lửa và những đám lửa trong sản phẩm lò sưởi
ngoài trời (chimineas)
Những Đám Lửa Nào Không Cần Giấy Phép?
• đám lửa trong các sản phẩm lò sưởi ngoài trời
(chimineas)
• đám lửa nấu ăn
Tất Cả Các Đám Lửa Không Được Phép:
• nếu gây khó chịu cho công chúng
• trong lúc có báo động khói khắp thành phố Mississauga
Có thể xin phép đốt lửa vào những ngày có báo động khói bằng
cách gọi điện thoại số ở sau giấy phép.
Có thể xác định những ngày có báo động khói trên trang web của
Tổ Chức Bảo Đảm Chất Lượng Bầu Không Khí Ontario
(Ontario Air Quality) ở www.airqualityontario.com
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QUY ĐỊNH GIẤY PHÉP CỦA ĐÁM LỬA
NGOÀI TRỜI
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• không có báo động khói
• chủ nhân theo dõi liên tục và kiểm soát bếp lửa
ngoài trời từ lúc bắt đầu đốt lửa đến lúc lửa hoàn
toàn bị dập tắt
• có phương tiện thích hợp để dập tắt lửa khi lửa
đang cháy
• đám lửa cách xa một công trình, ranh giới nhà
cửa, đường rầy xe lửa, dây điện trên đầu hay các
vật dễ bắt lửa khác hơn 5 mét
• không có nắp đậy dễ bắt lửa cách đám lửa trong
vòng 5 mét
• vận tốc gió không lớn hơn 24 km mỗi giờ
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OFFENCE AND ENFORCEMENT

A firefighter may order a fire to be extinguished immediately
if the fire:
• is not set in compliance with this by-law
• is determined upon inspection by the Firefighter
to constitute a safety hazard or concern
Giấy phép theo điều luật này có thể bị Sở Cứu Hỏa rút lại
nếu người được cấp giấy phép không tuân thủ các quy định
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A firefighter may order a fire to be extinguished immediately
if the fire:
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• is determined upon inspection by the Firefighter
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Có thể xin giấy phép đốt lửa ở ngoài trời ở Trung tâm Civic Centre
Tầng 2 Văn Phòng Phòng Tránh Hỏa Hoạn hay ở Trụ sở Chính
Phòng Tránh Hỏa Hoạn (Fire Headquarters),15 Fairview Road từ
8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều bằng cách điền vào đơn xin giấy
phép và nộp một khoản lệ phí liên quan.
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Cần có giấy tờ xác định nhân thân như bằng lái xe.
Sở cứu hỏa có thể áp dụng thêm một số yêu cầu về an toàn theo
lợi ích an toàn của công chúng hay để giảm thiểu điều bất tiện
chung. Trong trường hợp đặc biệt, Sở Cứu Hỏa có thể điều chỉnh
một số yêu cầu về giấy phép theo từng điều kiện và hoàn cảnh.

H
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C
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CÁC ĐIỀU NÊN LÀM & KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Nên
• xin giấy phép đốt lửa ngoài trời

• bảo đảm là đám lửa cách các vật khác hay tòa nhà
50 mét
• giữ một bản sao của giấy phép tại chỗ khi đám lửa
đang cháy

AN TOÀN CHO CỘNG ĐỒNG
BẰNG CÁCH PHÒNG TRÁNH
VÀ GIÁO DỤC HỎA
HOẠN HIỆU QUẢ

• hãy trông chừng đám lửa cho đến khi nó bị dập tắt
• tuân theo các yêu cầu của Điều luật Đốt lửa Ngoài
trời
Không được
• đốt lửa khi có báo động khói
• rời khỏi ngọn lửa mà không có ai canh chừng
• đốt rác hoặc các vật khác không phải là gỗ

LIÊN LẠC

Dịch vụ Cứu hỏa & Khẩn cấp Mississauga
Bộ Phận Phòng Cháy

905-896-5908

Giáo Dục Công Cọng

905-615-4377

Hành Chánh

905-615-3777
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