THỰC HÀNH Ba Tuyến Phòng Thủ: 1. Phòng ngừa hỏa hoạn 2. Phát hiện 3. Thoát hiểm
2. PHÁT HIỆN

Mỗi năm ở tỉnh bang Ontario có xấp xỉ
100 người tử vong và hàng ngàn người
bị thương do hỏa hoạn. Phần lớn trong
số họ là nạn nhân của những lần hỏa
hoạn có thể phòng ngừa được.
Thông tin trên cuốn sách nhỏ này nhằm
hướng dẫn quý vị biết cách bảo vệ bản
thân và gia đình nhưng để làm được
điều đó, quý vị phải là người chịu trách
nhiệm chính. Những thông tin này
mang đến cho quý vị cơ hội tốt nhất
để đảm bảo an toàn và sống sót nếu
chẳng may xảy ra hỏa hoạn.
Tại sao quý vị lại phụ trách? Điều đó
không có gì phức tạp, bởi vì dù các sở
cứu hỏa có nỗ lực đến đâu đi chăng
nữa nhưng phần lớn mọi người tử vong
trong các vụ hỏa hoạn trước khi các
trạm cứu hỏa đến nơi, thậm chí họ đến
nơi trong khoảng thời gian chưa tới 5
phút.

Nếu đám cháy bắt đầu, nó phải
được phát hiện nhanh chóng để
quý vị có thời gian để thoát hiểm.
Chuông báo cháy cứu sinh
mạng
Mặc dù quý vị nỗ lực hết sức mình để
phòng ngừa hỏa hoạn nhưng nếu nó
xảy ra thì các chuông báo cháy phải
phát hiện nhanh chóng và báo động
cho quý vị biết. Phát hiện sớm có thể
cứu nhiều sinh mạng.
Mỗi nhà đều phải được trang bị một
chuông báo cháy đang hoạt động
trên từng tầng nhà. Đó là luật!
Quý vị có biết rằng hầu hết 50%
chuông báo cháy được lắp đặt ở
nhà không hoạt động?
Còn những chuông báo cháy của
quý vị thì sao? Hãy thử chuông
ngay hôm nay!

Những chỉ dẫn về chuông
báo cháy:
• Thử các chuông báo cháy hàng
tháng.
• Thay pin hàng năm
(nếu là chuông chạy pin).
• Hút bụi chuông báo cháy hàng năm.
• Thay các chuông báo cháy đã hoạt
động trên 10 năm.
• Nếu quý vị gặp phải tình huống
chuông báo cháy giả (sai) đừng
tháo pin ra. Hãy nghĩ đến chuông
báo cháy có “tính năng tắt tiếng”
hoặc loại chuông báo cháy khác.
Hãy xem trang web
www.makeitstop.ca để biết chỉ
dẫn làm giảm hoặc giảm thiểu
các lần báo cháy giả.
Để biết thêm thông tin, hãy xem cuốn
sách hướng dẫn bổ sung có tựa đề
Các chuông báo cháy hoạt động,
Đó là Luật, Đó là vì Sinh mạng của
quý vị
Hỏa hoạn có thể là do
hút thuốc bất cẩn.

Điều then chốt trong công tác phòng
cháy là phải học và thực hành ba tuyến
phòng thủ.
1. Phòng ngừa hỏa hoạn
2. Phát hiện
3. Thoát hiểm
Để biết thêm thông tin, hãy Ban Giáo
Dục Công của Cơ quan Dịch vụ Phòng,
Chữa Cháy và Cứu trợ Khẩn cấp
Mississauga theo số 905-896-5908
hoặc ghé thăm trang web của chúng
tôi www.mississauga.ca

3. THOÁT HIỂM
Trong trường hợp xảy ra hỏa
hoạn, thời gian thoát hiểm của
qúy vị có thể chưa đến một phút.
Lập kế hoạch thoát hiểm
Quý vị cần có một kế hoạch thoát
hiểm để mọi người cùng biết cần
phải làm gì và cần phải đến đâu khi
xảy ra hỏa hoạn. Hãy dành thời gian
cùng với gia đình vẽ sơ đồ tầng lầu
chỉ ra tất cả các phòng và các lối
thoát. Nếu có thể, quý vị nên chỉ ra
hai lối thoát cho mỗi phòng. Ngay khi
ra khỏi tòa nhà và đến nơi gặp gỡ an
toàn, hãy gọi 911.
Không quay trở lại tòa nhà vì bất
cứ lý do nào.
Đảm bảo rằng kế hoạch thoát hiểm
đề cập đến bất cứ nhu cầu đặc biệt
nào của trẻ em, người tàn tật và
người già.
Hãy xem cuốn sách hướng dẫn bổ
sung của chúng tôi để biết thêm
thông tin Kế hoạch Thoát hiểm Khi
Hỏa hoạn Tại nhà

Cháy nhà do
để nến gần vật liệu dễ cháy
mà không có người giám sát

Lưu ý: Nếu quý vị sống ở chung cư
hay khu tập thể, quá trình thoát hiểm
khi xảy ra hỏa hoạn ở tòa nhà quý
vị có thể khác. Hãy xem cuốn sách
hướng dẫn bổ sung của chúng tôi để
biết thêm thông tin
Phòng cháy, dành cho những
người sống trong nhà nhiều phòng
và các khu chung cư và khu tập
thể nhiều tầng.
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1. P
 HÒNG NGỪA HỎA
HOẠN
Hơn 90% các trường hợp hỏa hoạn
ở khu dân cư là có thể phòng ngừa
được!
Điều hữu lý duy nhất là cách tốt nhất
để bảo vệ bản thân quý vị trước hết là
không tạo ra lửa. Hiểu nguyên nhân
gây hỏa hoạn và thực hành những thói
quen phòng cháy tốt có thể giảm tối đa
nguy cơ hỏa hoạn.
Những nguyên nhân hàng đầu gây
nên hỏa hoạn ở khu dân cư là:
• Thiết bị nấu nướng
• Trang thiết bị nhiệt
• Trang thiết bị phân phối điện năng
• Các đồ vật của người hút thuốc ít
• Nến
• Diêm hoặc bật lửa
(Xin lưu ý rằng thật khó có thể liệt
kê hết những nguyên nhân gây nên
hỏa hoạn và những biện pháp phòng
ngừa. Trong hầu hết mọi hoàn cảnh ý
thức thông thường nên là chỉ dẫn cho
hành động của quý vị).
Để ngăn ngừa những kiểu hỏa hoạn
này, dưới đây là một số phương thức
phòng ngừa:
Thiết bị nấu nướng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hỏa
hoạn khi nấu nướng là dầu nấu hoặc
dầu mỡ còn vương trên bếp lò bén lửa
khi không có người giám sát.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn khi nấu
nướng:
• Hãy ở trong bếp và chú ý tới
những gì quý vị đang nấu
nướng.
• Nếu quý vị rời khỏi bếp, hãy tắt
thiết bị nấu nướng cho đến khi
quý vị quay trở lại.
• Để vung đậy nồi hoặc chảo

lớn gần bếp để đậy kín và dập
tắt lửa khi lửa bén. Nếu lửa
bén trong nồi hoặc chảo, hãy
đậy nắp để làm tắt lửa và tắt
bếp đun. Không dùng nước và
không bưng nồi hoặc chảo bởi
vì lúc đó chúng quá nóng.
• Luôn giữ lò sạch sẽ.
• Luôn giữ dụng cụ nướng bánh,
ấm đun nước và những dụng cụ
nhỏ sinh ra nhiệt khác sạch sẽ
và rút phích khi không sử dụng.
Những chỉ dẫn thêm về an toàn khi
nấu nướng:
• Quay các quai hay tay cầm
nồi/chảo vào phía trong để trẻ
không thể với tới.
• Không vươn người qua bếp
đun.
• Mặc quần áo gọn gàng khi làm
việc quanh bếp lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa xa
các bề mặt nấu nướng.
Hỏa hoạn ở bếp do
không để ý khi nấu
nướng

Trang thiết bị nhiệt
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ thiết bị nhiệt liên quan đến
lò sưởi, lò củi.

Trang thiết bị phân phối điện
năng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ các thiết bị điện.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
nhiệt:
• Làm theo các quy định của tòa
nhà và hướng dẫn lắp đặt và vệ
sinh của nhà sản xuất.
• Kiểm tra các ống khói thường
xuyên và nhờ một kỹ thuật viên
được WETT chứng nhận thực
hiện công việc vệ sinh. Hãy ghé
thăm trang web www.wettinc.
ca để tìm một kỹ thuật viên gần
quý vị.
Luật phòng chống hỏa hoạn
Ontario yêu cầu phải kiểm tra
ít nhất mỗi năm một lần và vệ
sinh khi cần.
• Đảm bảo các đầu nối ống nung
đều chặt
• Kiểm tra các vách, nếu thấy quá
nhiệt thì có thể do thông không
đúng cách.
• Lắp đặt tấm chắn tia lửa và nắp
chống mưa trên đầu ống khói.
• Đảm bảo các tấm chắn tia lửa
được đặt đúng chỗ đối với các
lò sưởi Martin/lò củi.
• Bảo vệ các sàn/tường nhà khỏi
nhiệt lượng tỏa ra từ lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa cách
xa lò sưởi, lò củi và bếp lò ít
nhất 1,2 mét.
• Tạo khoảng cách xung quanh
thiết bị sưởi trong nhà. Để các
vật, chất dễ bắt lửa cách xa ít
nhất 1 mét và ngắt điện trước
khi quý vị ra ngoài hoặc đi ngủ.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
điện:
• Nhờ nhà thầu điện có giấy
phép hành nghề thực hiện các
công việc sửa chữa và nâng
cấp hệ thống điện.
• Chỉ sử dụng trang thiết bị và
dụng cụ điện được cơ quan
cấp chứng nhận được tín
nhiệm phê chuẩn.
Để xem danh sách các cơ quan
cấp chứng nhận, hãy ghé thăm
www.esasafe.com xem phần an
toàn sản phẩm điện.
Hỏa hoạn liên quan đến việc hút
thuốc lá
Nguyên nhân phổ biến nhất của hỏa
hoạn từ việc hút thuốc lá là việc bất
cẩn do say hoặc buồn ngủ. Phần lớn
các trường hợp hỏa hoạn này xảy ra
ở trên giường hoặc ở các khu vực
sinh hoạt.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do thuốc
lá:
• Không hút thuốc nếu quý vị
không ở thể trạng tỉnh táo do
rượu, thuốc điều trị hay các loại
thuốc khác.
• Không hút thuốc ở trên giường
hoặc khi quý vị buồn ngủ.
• Không được để các đồ, vật của
người hút thuốc mà không có
người để ý.
• Dùng các khay gạt tàn có độ
sâu và cầm thuốc chắc chắn.
• Không vứt các đồ, vật của
người hút thuốc hoặc các tàn
dư của thuốc trong các khay

Hoàn toàn mất nhà và
tài sản

gạt tàn vào thùng rác, hãy
ngâm nước trước và để qua
đêm trước khi thải bỏ.
• Không hút thuốc gần các chất
lỏng dễ bắt lửa, khí đốt hoặc
các chất dễ cháy.
Hỏa hoạn do nến
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do nến là do tình trạng
bén lửa của các chất dễ cháy gần kề
do rơi vào, bị chạm vào hoặc để quá
gần.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do nến:
• Dùng các loại nến chất lượng
tốt có tán không bén lửa.
• Đỡ nến bằng giá đỡ chắc chắn
không bén lửa trên một mặt
phẳng.
• Để nến xa tầm với của trẻ em
và thú cưng.
• Để nến cách xa các vật liệu dễ
bén lửa.
• Tắt nến khi quý vị ra khỏi
phòng hoặc ra khỏi nhà.

Hỏa hoạn do diêm và bật lửa
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do diêm và bật lửa là trẻ
em dùng những vật này làm đồ chơi
hoặc cố ý tạo ra lửa.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do diêm và
bật lửa:
• Để diêm và bật lửa tránh xa tầm
với và tầm mắt của trẻ em (tốt
nhất là nên để trong tủ có khóa).
• Dạy trẻ em biết rằng các bao
diêm và bật lửa là các “dụng
cụ” chứ không phải đồ chơi và
không được động vào, nhưng
nói với trẻ đã lớn nếu chúng tìm
thấy các dụng cụ đó.
• Không bao giờ được để trẻ em
chơi với bao diêm hoặc bật lửa.
• Nếu quý vị là người hút thuốc
lá, hãy để bao diêm và bật lửa ở
nơi mà quý vị luôn luôn nhớ đến
khi không tìm thấy chúng (ví dụ
như túi quần)
• Nếu quý vị biết hay nghi ngờ
con quý vị chơi với lửa, quý
vị có thể nhờ sự giúp đỡ.
Chương trình giáo dục
TAPP-C hiện có để giúp
trẻ em và các bậc cha mẹ.
Hãy liên hệ Ban Giáo Dục
Công của chúng tôi theo số
905-896-5908 để biết thông tin
chi tiết.
Diêm không phải là trò
chơi của trẻ em
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1. P
 HÒNG NGỪA HỎA
HOẠN
Hơn 90% các trường hợp hỏa hoạn
ở khu dân cư là có thể phòng ngừa
được!
Điều hữu lý duy nhất là cách tốt nhất
để bảo vệ bản thân quý vị trước hết là
không tạo ra lửa. Hiểu nguyên nhân
gây hỏa hoạn và thực hành những thói
quen phòng cháy tốt có thể giảm tối đa
nguy cơ hỏa hoạn.
Những nguyên nhân hàng đầu gây
nên hỏa hoạn ở khu dân cư là:
• Thiết bị nấu nướng
• Trang thiết bị nhiệt
• Trang thiết bị phân phối điện năng
• Các đồ vật của người hút thuốc ít
• Nến
• Diêm hoặc bật lửa
(Xin lưu ý rằng thật khó có thể liệt
kê hết những nguyên nhân gây nên
hỏa hoạn và những biện pháp phòng
ngừa. Trong hầu hết mọi hoàn cảnh ý
thức thông thường nên là chỉ dẫn cho
hành động của quý vị).
Để ngăn ngừa những kiểu hỏa hoạn
này, dưới đây là một số phương thức
phòng ngừa:
Thiết bị nấu nướng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hỏa
hoạn khi nấu nướng là dầu nấu hoặc
dầu mỡ còn vương trên bếp lò bén lửa
khi không có người giám sát.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn khi nấu
nướng:
• Hãy ở trong bếp và chú ý tới
những gì quý vị đang nấu
nướng.
• Nếu quý vị rời khỏi bếp, hãy tắt
thiết bị nấu nướng cho đến khi
quý vị quay trở lại.
• Để vung đậy nồi hoặc chảo

lớn gần bếp để đậy kín và dập
tắt lửa khi lửa bén. Nếu lửa
bén trong nồi hoặc chảo, hãy
đậy nắp để làm tắt lửa và tắt
bếp đun. Không dùng nước và
không bưng nồi hoặc chảo bởi
vì lúc đó chúng quá nóng.
• Luôn giữ lò sạch sẽ.
• Luôn giữ dụng cụ nướng bánh,
ấm đun nước và những dụng cụ
nhỏ sinh ra nhiệt khác sạch sẽ
và rút phích khi không sử dụng.
Những chỉ dẫn thêm về an toàn khi
nấu nướng:
• Quay các quai hay tay cầm
nồi/chảo vào phía trong để trẻ
không thể với tới.
• Không vươn người qua bếp
đun.
• Mặc quần áo gọn gàng khi làm
việc quanh bếp lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa xa
các bề mặt nấu nướng.
Hỏa hoạn ở bếp do
không để ý khi nấu
nướng

Trang thiết bị nhiệt
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ thiết bị nhiệt liên quan đến
lò sưởi, lò củi.

Trang thiết bị phân phối điện
năng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ các thiết bị điện.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
nhiệt:
• Làm theo các quy định của tòa
nhà và hướng dẫn lắp đặt và vệ
sinh của nhà sản xuất.
• Kiểm tra các ống khói thường
xuyên và nhờ một kỹ thuật viên
được WETT chứng nhận thực
hiện công việc vệ sinh. Hãy ghé
thăm trang web www.wettinc.
ca để tìm một kỹ thuật viên gần
quý vị.
Luật phòng chống hỏa hoạn
Ontario yêu cầu phải kiểm tra
ít nhất mỗi năm một lần và vệ
sinh khi cần.
• Đảm bảo các đầu nối ống nung
đều chặt
• Kiểm tra các vách, nếu thấy quá
nhiệt thì có thể do thông không
đúng cách.
• Lắp đặt tấm chắn tia lửa và nắp
chống mưa trên đầu ống khói.
• Đảm bảo các tấm chắn tia lửa
được đặt đúng chỗ đối với các
lò sưởi Martin/lò củi.
• Bảo vệ các sàn/tường nhà khỏi
nhiệt lượng tỏa ra từ lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa cách
xa lò sưởi, lò củi và bếp lò ít
nhất 1,2 mét.
• Tạo khoảng cách xung quanh
thiết bị sưởi trong nhà. Để các
vật, chất dễ bắt lửa cách xa ít
nhất 1 mét và ngắt điện trước
khi quý vị ra ngoài hoặc đi ngủ.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
điện:
• Nhờ nhà thầu điện có giấy
phép hành nghề thực hiện các
công việc sửa chữa và nâng
cấp hệ thống điện.
• Chỉ sử dụng trang thiết bị và
dụng cụ điện được cơ quan
cấp chứng nhận được tín
nhiệm phê chuẩn.
Để xem danh sách các cơ quan
cấp chứng nhận, hãy ghé thăm
www.esasafe.com xem phần an
toàn sản phẩm điện.
Hỏa hoạn liên quan đến việc hút
thuốc lá
Nguyên nhân phổ biến nhất của hỏa
hoạn từ việc hút thuốc lá là việc bất
cẩn do say hoặc buồn ngủ. Phần lớn
các trường hợp hỏa hoạn này xảy ra
ở trên giường hoặc ở các khu vực
sinh hoạt.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do thuốc
lá:
• Không hút thuốc nếu quý vị
không ở thể trạng tỉnh táo do
rượu, thuốc điều trị hay các loại
thuốc khác.
• Không hút thuốc ở trên giường
hoặc khi quý vị buồn ngủ.
• Không được để các đồ, vật của
người hút thuốc mà không có
người để ý.
• Dùng các khay gạt tàn có độ
sâu và cầm thuốc chắc chắn.
• Không vứt các đồ, vật của
người hút thuốc hoặc các tàn
dư của thuốc trong các khay

Hoàn toàn mất nhà và
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gạt tàn vào thùng rác, hãy
ngâm nước trước và để qua
đêm trước khi thải bỏ.
• Không hút thuốc gần các chất
lỏng dễ bắt lửa, khí đốt hoặc
các chất dễ cháy.
Hỏa hoạn do nến
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do nến là do tình trạng
bén lửa của các chất dễ cháy gần kề
do rơi vào, bị chạm vào hoặc để quá
gần.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do nến:
• Dùng các loại nến chất lượng
tốt có tán không bén lửa.
• Đỡ nến bằng giá đỡ chắc chắn
không bén lửa trên một mặt
phẳng.
• Để nến xa tầm với của trẻ em
và thú cưng.
• Để nến cách xa các vật liệu dễ
bén lửa.
• Tắt nến khi quý vị ra khỏi
phòng hoặc ra khỏi nhà.

Hỏa hoạn do diêm và bật lửa
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do diêm và bật lửa là trẻ
em dùng những vật này làm đồ chơi
hoặc cố ý tạo ra lửa.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do diêm và
bật lửa:
• Để diêm và bật lửa tránh xa tầm
với và tầm mắt của trẻ em (tốt
nhất là nên để trong tủ có khóa).
• Dạy trẻ em biết rằng các bao
diêm và bật lửa là các “dụng
cụ” chứ không phải đồ chơi và
không được động vào, nhưng
nói với trẻ đã lớn nếu chúng tìm
thấy các dụng cụ đó.
• Không bao giờ được để trẻ em
chơi với bao diêm hoặc bật lửa.
• Nếu quý vị là người hút thuốc
lá, hãy để bao diêm và bật lửa ở
nơi mà quý vị luôn luôn nhớ đến
khi không tìm thấy chúng (ví dụ
như túi quần)
• Nếu quý vị biết hay nghi ngờ
con quý vị chơi với lửa, quý
vị có thể nhờ sự giúp đỡ.
Chương trình giáo dục
TAPP-C hiện có để giúp
trẻ em và các bậc cha mẹ.
Hãy liên hệ Ban Giáo Dục
Công của chúng tôi theo số
905-896-5908 để biết thông tin
chi tiết.
Diêm không phải là trò
chơi của trẻ em
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1. P
 HÒNG NGỪA HỎA
HOẠN
Hơn 90% các trường hợp hỏa hoạn
ở khu dân cư là có thể phòng ngừa
được!
Điều hữu lý duy nhất là cách tốt nhất
để bảo vệ bản thân quý vị trước hết là
không tạo ra lửa. Hiểu nguyên nhân
gây hỏa hoạn và thực hành những thói
quen phòng cháy tốt có thể giảm tối đa
nguy cơ hỏa hoạn.
Những nguyên nhân hàng đầu gây
nên hỏa hoạn ở khu dân cư là:
• Thiết bị nấu nướng
• Trang thiết bị nhiệt
• Trang thiết bị phân phối điện năng
• Các đồ vật của người hút thuốc ít
• Nến
• Diêm hoặc bật lửa
(Xin lưu ý rằng thật khó có thể liệt
kê hết những nguyên nhân gây nên
hỏa hoạn và những biện pháp phòng
ngừa. Trong hầu hết mọi hoàn cảnh ý
thức thông thường nên là chỉ dẫn cho
hành động của quý vị).
Để ngăn ngừa những kiểu hỏa hoạn
này, dưới đây là một số phương thức
phòng ngừa:
Thiết bị nấu nướng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hỏa
hoạn khi nấu nướng là dầu nấu hoặc
dầu mỡ còn vương trên bếp lò bén lửa
khi không có người giám sát.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn khi nấu
nướng:
• Hãy ở trong bếp và chú ý tới
những gì quý vị đang nấu
nướng.
• Nếu quý vị rời khỏi bếp, hãy tắt
thiết bị nấu nướng cho đến khi
quý vị quay trở lại.
• Để vung đậy nồi hoặc chảo

lớn gần bếp để đậy kín và dập
tắt lửa khi lửa bén. Nếu lửa
bén trong nồi hoặc chảo, hãy
đậy nắp để làm tắt lửa và tắt
bếp đun. Không dùng nước và
không bưng nồi hoặc chảo bởi
vì lúc đó chúng quá nóng.
• Luôn giữ lò sạch sẽ.
• Luôn giữ dụng cụ nướng bánh,
ấm đun nước và những dụng cụ
nhỏ sinh ra nhiệt khác sạch sẽ
và rút phích khi không sử dụng.
Những chỉ dẫn thêm về an toàn khi
nấu nướng:
• Quay các quai hay tay cầm
nồi/chảo vào phía trong để trẻ
không thể với tới.
• Không vươn người qua bếp
đun.
• Mặc quần áo gọn gàng khi làm
việc quanh bếp lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa xa
các bề mặt nấu nướng.
Hỏa hoạn ở bếp do
không để ý khi nấu
nướng

Trang thiết bị nhiệt
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ thiết bị nhiệt liên quan đến
lò sưởi, lò củi.

Trang thiết bị phân phối điện
năng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ các thiết bị điện.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
nhiệt:
• Làm theo các quy định của tòa
nhà và hướng dẫn lắp đặt và vệ
sinh của nhà sản xuất.
• Kiểm tra các ống khói thường
xuyên và nhờ một kỹ thuật viên
được WETT chứng nhận thực
hiện công việc vệ sinh. Hãy ghé
thăm trang web www.wettinc.
ca để tìm một kỹ thuật viên gần
quý vị.
Luật phòng chống hỏa hoạn
Ontario yêu cầu phải kiểm tra
ít nhất mỗi năm một lần và vệ
sinh khi cần.
• Đảm bảo các đầu nối ống nung
đều chặt
• Kiểm tra các vách, nếu thấy quá
nhiệt thì có thể do thông không
đúng cách.
• Lắp đặt tấm chắn tia lửa và nắp
chống mưa trên đầu ống khói.
• Đảm bảo các tấm chắn tia lửa
được đặt đúng chỗ đối với các
lò sưởi Martin/lò củi.
• Bảo vệ các sàn/tường nhà khỏi
nhiệt lượng tỏa ra từ lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa cách
xa lò sưởi, lò củi và bếp lò ít
nhất 1,2 mét.
• Tạo khoảng cách xung quanh
thiết bị sưởi trong nhà. Để các
vật, chất dễ bắt lửa cách xa ít
nhất 1 mét và ngắt điện trước
khi quý vị ra ngoài hoặc đi ngủ.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
điện:
• Nhờ nhà thầu điện có giấy
phép hành nghề thực hiện các
công việc sửa chữa và nâng
cấp hệ thống điện.
• Chỉ sử dụng trang thiết bị và
dụng cụ điện được cơ quan
cấp chứng nhận được tín
nhiệm phê chuẩn.
Để xem danh sách các cơ quan
cấp chứng nhận, hãy ghé thăm
www.esasafe.com xem phần an
toàn sản phẩm điện.
Hỏa hoạn liên quan đến việc hút
thuốc lá
Nguyên nhân phổ biến nhất của hỏa
hoạn từ việc hút thuốc lá là việc bất
cẩn do say hoặc buồn ngủ. Phần lớn
các trường hợp hỏa hoạn này xảy ra
ở trên giường hoặc ở các khu vực
sinh hoạt.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do thuốc
lá:
• Không hút thuốc nếu quý vị
không ở thể trạng tỉnh táo do
rượu, thuốc điều trị hay các loại
thuốc khác.
• Không hút thuốc ở trên giường
hoặc khi quý vị buồn ngủ.
• Không được để các đồ, vật của
người hút thuốc mà không có
người để ý.
• Dùng các khay gạt tàn có độ
sâu và cầm thuốc chắc chắn.
• Không vứt các đồ, vật của
người hút thuốc hoặc các tàn
dư của thuốc trong các khay

Hoàn toàn mất nhà và
tài sản

gạt tàn vào thùng rác, hãy
ngâm nước trước và để qua
đêm trước khi thải bỏ.
• Không hút thuốc gần các chất
lỏng dễ bắt lửa, khí đốt hoặc
các chất dễ cháy.
Hỏa hoạn do nến
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do nến là do tình trạng
bén lửa của các chất dễ cháy gần kề
do rơi vào, bị chạm vào hoặc để quá
gần.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do nến:
• Dùng các loại nến chất lượng
tốt có tán không bén lửa.
• Đỡ nến bằng giá đỡ chắc chắn
không bén lửa trên một mặt
phẳng.
• Để nến xa tầm với của trẻ em
và thú cưng.
• Để nến cách xa các vật liệu dễ
bén lửa.
• Tắt nến khi quý vị ra khỏi
phòng hoặc ra khỏi nhà.

Hỏa hoạn do diêm và bật lửa
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do diêm và bật lửa là trẻ
em dùng những vật này làm đồ chơi
hoặc cố ý tạo ra lửa.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do diêm và
bật lửa:
• Để diêm và bật lửa tránh xa tầm
với và tầm mắt của trẻ em (tốt
nhất là nên để trong tủ có khóa).
• Dạy trẻ em biết rằng các bao
diêm và bật lửa là các “dụng
cụ” chứ không phải đồ chơi và
không được động vào, nhưng
nói với trẻ đã lớn nếu chúng tìm
thấy các dụng cụ đó.
• Không bao giờ được để trẻ em
chơi với bao diêm hoặc bật lửa.
• Nếu quý vị là người hút thuốc
lá, hãy để bao diêm và bật lửa ở
nơi mà quý vị luôn luôn nhớ đến
khi không tìm thấy chúng (ví dụ
như túi quần)
• Nếu quý vị biết hay nghi ngờ
con quý vị chơi với lửa, quý
vị có thể nhờ sự giúp đỡ.
Chương trình giáo dục
TAPP-C hiện có để giúp
trẻ em và các bậc cha mẹ.
Hãy liên hệ Ban Giáo Dục
Công của chúng tôi theo số
905-896-5908 để biết thông tin
chi tiết.
Diêm không phải là trò
chơi của trẻ em
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1. P
 HÒNG NGỪA HỎA
HOẠN
Hơn 90% các trường hợp hỏa hoạn
ở khu dân cư là có thể phòng ngừa
được!
Điều hữu lý duy nhất là cách tốt nhất
để bảo vệ bản thân quý vị trước hết là
không tạo ra lửa. Hiểu nguyên nhân
gây hỏa hoạn và thực hành những thói
quen phòng cháy tốt có thể giảm tối đa
nguy cơ hỏa hoạn.
Những nguyên nhân hàng đầu gây
nên hỏa hoạn ở khu dân cư là:
• Thiết bị nấu nướng
• Trang thiết bị nhiệt
• Trang thiết bị phân phối điện năng
• Các đồ vật của người hút thuốc ít
• Nến
• Diêm hoặc bật lửa
(Xin lưu ý rằng thật khó có thể liệt
kê hết những nguyên nhân gây nên
hỏa hoạn và những biện pháp phòng
ngừa. Trong hầu hết mọi hoàn cảnh ý
thức thông thường nên là chỉ dẫn cho
hành động của quý vị).
Để ngăn ngừa những kiểu hỏa hoạn
này, dưới đây là một số phương thức
phòng ngừa:
Thiết bị nấu nướng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hỏa
hoạn khi nấu nướng là dầu nấu hoặc
dầu mỡ còn vương trên bếp lò bén lửa
khi không có người giám sát.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn khi nấu
nướng:
• Hãy ở trong bếp và chú ý tới
những gì quý vị đang nấu
nướng.
• Nếu quý vị rời khỏi bếp, hãy tắt
thiết bị nấu nướng cho đến khi
quý vị quay trở lại.
• Để vung đậy nồi hoặc chảo

lớn gần bếp để đậy kín và dập
tắt lửa khi lửa bén. Nếu lửa
bén trong nồi hoặc chảo, hãy
đậy nắp để làm tắt lửa và tắt
bếp đun. Không dùng nước và
không bưng nồi hoặc chảo bởi
vì lúc đó chúng quá nóng.
• Luôn giữ lò sạch sẽ.
• Luôn giữ dụng cụ nướng bánh,
ấm đun nước và những dụng cụ
nhỏ sinh ra nhiệt khác sạch sẽ
và rút phích khi không sử dụng.
Những chỉ dẫn thêm về an toàn khi
nấu nướng:
• Quay các quai hay tay cầm
nồi/chảo vào phía trong để trẻ
không thể với tới.
• Không vươn người qua bếp
đun.
• Mặc quần áo gọn gàng khi làm
việc quanh bếp lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa xa
các bề mặt nấu nướng.
Hỏa hoạn ở bếp do
không để ý khi nấu
nướng

Trang thiết bị nhiệt
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ thiết bị nhiệt liên quan đến
lò sưởi, lò củi.

Trang thiết bị phân phối điện
năng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ các thiết bị điện.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
nhiệt:
• Làm theo các quy định của tòa
nhà và hướng dẫn lắp đặt và vệ
sinh của nhà sản xuất.
• Kiểm tra các ống khói thường
xuyên và nhờ một kỹ thuật viên
được WETT chứng nhận thực
hiện công việc vệ sinh. Hãy ghé
thăm trang web www.wettinc.
ca để tìm một kỹ thuật viên gần
quý vị.
Luật phòng chống hỏa hoạn
Ontario yêu cầu phải kiểm tra
ít nhất mỗi năm một lần và vệ
sinh khi cần.
• Đảm bảo các đầu nối ống nung
đều chặt
• Kiểm tra các vách, nếu thấy quá
nhiệt thì có thể do thông không
đúng cách.
• Lắp đặt tấm chắn tia lửa và nắp
chống mưa trên đầu ống khói.
• Đảm bảo các tấm chắn tia lửa
được đặt đúng chỗ đối với các
lò sưởi Martin/lò củi.
• Bảo vệ các sàn/tường nhà khỏi
nhiệt lượng tỏa ra từ lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa cách
xa lò sưởi, lò củi và bếp lò ít
nhất 1,2 mét.
• Tạo khoảng cách xung quanh
thiết bị sưởi trong nhà. Để các
vật, chất dễ bắt lửa cách xa ít
nhất 1 mét và ngắt điện trước
khi quý vị ra ngoài hoặc đi ngủ.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
điện:
• Nhờ nhà thầu điện có giấy
phép hành nghề thực hiện các
công việc sửa chữa và nâng
cấp hệ thống điện.
• Chỉ sử dụng trang thiết bị và
dụng cụ điện được cơ quan
cấp chứng nhận được tín
nhiệm phê chuẩn.
Để xem danh sách các cơ quan
cấp chứng nhận, hãy ghé thăm
www.esasafe.com xem phần an
toàn sản phẩm điện.
Hỏa hoạn liên quan đến việc hút
thuốc lá
Nguyên nhân phổ biến nhất của hỏa
hoạn từ việc hút thuốc lá là việc bất
cẩn do say hoặc buồn ngủ. Phần lớn
các trường hợp hỏa hoạn này xảy ra
ở trên giường hoặc ở các khu vực
sinh hoạt.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do thuốc
lá:
• Không hút thuốc nếu quý vị
không ở thể trạng tỉnh táo do
rượu, thuốc điều trị hay các loại
thuốc khác.
• Không hút thuốc ở trên giường
hoặc khi quý vị buồn ngủ.
• Không được để các đồ, vật của
người hút thuốc mà không có
người để ý.
• Dùng các khay gạt tàn có độ
sâu và cầm thuốc chắc chắn.
• Không vứt các đồ, vật của
người hút thuốc hoặc các tàn
dư của thuốc trong các khay

Hoàn toàn mất nhà và
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gạt tàn vào thùng rác, hãy
ngâm nước trước và để qua
đêm trước khi thải bỏ.
• Không hút thuốc gần các chất
lỏng dễ bắt lửa, khí đốt hoặc
các chất dễ cháy.
Hỏa hoạn do nến
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do nến là do tình trạng
bén lửa của các chất dễ cháy gần kề
do rơi vào, bị chạm vào hoặc để quá
gần.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do nến:
• Dùng các loại nến chất lượng
tốt có tán không bén lửa.
• Đỡ nến bằng giá đỡ chắc chắn
không bén lửa trên một mặt
phẳng.
• Để nến xa tầm với của trẻ em
và thú cưng.
• Để nến cách xa các vật liệu dễ
bén lửa.
• Tắt nến khi quý vị ra khỏi
phòng hoặc ra khỏi nhà.

Hỏa hoạn do diêm và bật lửa
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do diêm và bật lửa là trẻ
em dùng những vật này làm đồ chơi
hoặc cố ý tạo ra lửa.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do diêm và
bật lửa:
• Để diêm và bật lửa tránh xa tầm
với và tầm mắt của trẻ em (tốt
nhất là nên để trong tủ có khóa).
• Dạy trẻ em biết rằng các bao
diêm và bật lửa là các “dụng
cụ” chứ không phải đồ chơi và
không được động vào, nhưng
nói với trẻ đã lớn nếu chúng tìm
thấy các dụng cụ đó.
• Không bao giờ được để trẻ em
chơi với bao diêm hoặc bật lửa.
• Nếu quý vị là người hút thuốc
lá, hãy để bao diêm và bật lửa ở
nơi mà quý vị luôn luôn nhớ đến
khi không tìm thấy chúng (ví dụ
như túi quần)
• Nếu quý vị biết hay nghi ngờ
con quý vị chơi với lửa, quý
vị có thể nhờ sự giúp đỡ.
Chương trình giáo dục
TAPP-C hiện có để giúp
trẻ em và các bậc cha mẹ.
Hãy liên hệ Ban Giáo Dục
Công của chúng tôi theo số
905-896-5908 để biết thông tin
chi tiết.
Diêm không phải là trò
chơi của trẻ em
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1. P
 HÒNG NGỪA HỎA
HOẠN
Hơn 90% các trường hợp hỏa hoạn
ở khu dân cư là có thể phòng ngừa
được!
Điều hữu lý duy nhất là cách tốt nhất
để bảo vệ bản thân quý vị trước hết là
không tạo ra lửa. Hiểu nguyên nhân
gây hỏa hoạn và thực hành những thói
quen phòng cháy tốt có thể giảm tối đa
nguy cơ hỏa hoạn.
Những nguyên nhân hàng đầu gây
nên hỏa hoạn ở khu dân cư là:
• Thiết bị nấu nướng
• Trang thiết bị nhiệt
• Trang thiết bị phân phối điện năng
• Các đồ vật của người hút thuốc ít
• Nến
• Diêm hoặc bật lửa
(Xin lưu ý rằng thật khó có thể liệt
kê hết những nguyên nhân gây nên
hỏa hoạn và những biện pháp phòng
ngừa. Trong hầu hết mọi hoàn cảnh ý
thức thông thường nên là chỉ dẫn cho
hành động của quý vị).
Để ngăn ngừa những kiểu hỏa hoạn
này, dưới đây là một số phương thức
phòng ngừa:
Thiết bị nấu nướng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hỏa
hoạn khi nấu nướng là dầu nấu hoặc
dầu mỡ còn vương trên bếp lò bén lửa
khi không có người giám sát.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn khi nấu
nướng:
• Hãy ở trong bếp và chú ý tới
những gì quý vị đang nấu
nướng.
• Nếu quý vị rời khỏi bếp, hãy tắt
thiết bị nấu nướng cho đến khi
quý vị quay trở lại.
• Để vung đậy nồi hoặc chảo

lớn gần bếp để đậy kín và dập
tắt lửa khi lửa bén. Nếu lửa
bén trong nồi hoặc chảo, hãy
đậy nắp để làm tắt lửa và tắt
bếp đun. Không dùng nước và
không bưng nồi hoặc chảo bởi
vì lúc đó chúng quá nóng.
• Luôn giữ lò sạch sẽ.
• Luôn giữ dụng cụ nướng bánh,
ấm đun nước và những dụng cụ
nhỏ sinh ra nhiệt khác sạch sẽ
và rút phích khi không sử dụng.
Những chỉ dẫn thêm về an toàn khi
nấu nướng:
• Quay các quai hay tay cầm
nồi/chảo vào phía trong để trẻ
không thể với tới.
• Không vươn người qua bếp
đun.
• Mặc quần áo gọn gàng khi làm
việc quanh bếp lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa xa
các bề mặt nấu nướng.
Hỏa hoạn ở bếp do
không để ý khi nấu
nướng

Trang thiết bị nhiệt
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ thiết bị nhiệt liên quan đến
lò sưởi, lò củi.

Trang thiết bị phân phối điện
năng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ các thiết bị điện.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
nhiệt:
• Làm theo các quy định của tòa
nhà và hướng dẫn lắp đặt và vệ
sinh của nhà sản xuất.
• Kiểm tra các ống khói thường
xuyên và nhờ một kỹ thuật viên
được WETT chứng nhận thực
hiện công việc vệ sinh. Hãy ghé
thăm trang web www.wettinc.
ca để tìm một kỹ thuật viên gần
quý vị.
Luật phòng chống hỏa hoạn
Ontario yêu cầu phải kiểm tra
ít nhất mỗi năm một lần và vệ
sinh khi cần.
• Đảm bảo các đầu nối ống nung
đều chặt
• Kiểm tra các vách, nếu thấy quá
nhiệt thì có thể do thông không
đúng cách.
• Lắp đặt tấm chắn tia lửa và nắp
chống mưa trên đầu ống khói.
• Đảm bảo các tấm chắn tia lửa
được đặt đúng chỗ đối với các
lò sưởi Martin/lò củi.
• Bảo vệ các sàn/tường nhà khỏi
nhiệt lượng tỏa ra từ lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa cách
xa lò sưởi, lò củi và bếp lò ít
nhất 1,2 mét.
• Tạo khoảng cách xung quanh
thiết bị sưởi trong nhà. Để các
vật, chất dễ bắt lửa cách xa ít
nhất 1 mét và ngắt điện trước
khi quý vị ra ngoài hoặc đi ngủ.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
điện:
• Nhờ nhà thầu điện có giấy
phép hành nghề thực hiện các
công việc sửa chữa và nâng
cấp hệ thống điện.
• Chỉ sử dụng trang thiết bị và
dụng cụ điện được cơ quan
cấp chứng nhận được tín
nhiệm phê chuẩn.
Để xem danh sách các cơ quan
cấp chứng nhận, hãy ghé thăm
www.esasafe.com xem phần an
toàn sản phẩm điện.
Hỏa hoạn liên quan đến việc hút
thuốc lá
Nguyên nhân phổ biến nhất của hỏa
hoạn từ việc hút thuốc lá là việc bất
cẩn do say hoặc buồn ngủ. Phần lớn
các trường hợp hỏa hoạn này xảy ra
ở trên giường hoặc ở các khu vực
sinh hoạt.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do thuốc
lá:
• Không hút thuốc nếu quý vị
không ở thể trạng tỉnh táo do
rượu, thuốc điều trị hay các loại
thuốc khác.
• Không hút thuốc ở trên giường
hoặc khi quý vị buồn ngủ.
• Không được để các đồ, vật của
người hút thuốc mà không có
người để ý.
• Dùng các khay gạt tàn có độ
sâu và cầm thuốc chắc chắn.
• Không vứt các đồ, vật của
người hút thuốc hoặc các tàn
dư của thuốc trong các khay

Hoàn toàn mất nhà và
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gạt tàn vào thùng rác, hãy
ngâm nước trước và để qua
đêm trước khi thải bỏ.
• Không hút thuốc gần các chất
lỏng dễ bắt lửa, khí đốt hoặc
các chất dễ cháy.
Hỏa hoạn do nến
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do nến là do tình trạng
bén lửa của các chất dễ cháy gần kề
do rơi vào, bị chạm vào hoặc để quá
gần.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do nến:
• Dùng các loại nến chất lượng
tốt có tán không bén lửa.
• Đỡ nến bằng giá đỡ chắc chắn
không bén lửa trên một mặt
phẳng.
• Để nến xa tầm với của trẻ em
và thú cưng.
• Để nến cách xa các vật liệu dễ
bén lửa.
• Tắt nến khi quý vị ra khỏi
phòng hoặc ra khỏi nhà.

Hỏa hoạn do diêm và bật lửa
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do diêm và bật lửa là trẻ
em dùng những vật này làm đồ chơi
hoặc cố ý tạo ra lửa.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do diêm và
bật lửa:
• Để diêm và bật lửa tránh xa tầm
với và tầm mắt của trẻ em (tốt
nhất là nên để trong tủ có khóa).
• Dạy trẻ em biết rằng các bao
diêm và bật lửa là các “dụng
cụ” chứ không phải đồ chơi và
không được động vào, nhưng
nói với trẻ đã lớn nếu chúng tìm
thấy các dụng cụ đó.
• Không bao giờ được để trẻ em
chơi với bao diêm hoặc bật lửa.
• Nếu quý vị là người hút thuốc
lá, hãy để bao diêm và bật lửa ở
nơi mà quý vị luôn luôn nhớ đến
khi không tìm thấy chúng (ví dụ
như túi quần)
• Nếu quý vị biết hay nghi ngờ
con quý vị chơi với lửa, quý
vị có thể nhờ sự giúp đỡ.
Chương trình giáo dục
TAPP-C hiện có để giúp
trẻ em và các bậc cha mẹ.
Hãy liên hệ Ban Giáo Dục
Công của chúng tôi theo số
905-896-5908 để biết thông tin
chi tiết.
Diêm không phải là trò
chơi của trẻ em
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1. P
 HÒNG NGỪA HỎA
HOẠN
Hơn 90% các trường hợp hỏa hoạn
ở khu dân cư là có thể phòng ngừa
được!
Điều hữu lý duy nhất là cách tốt nhất
để bảo vệ bản thân quý vị trước hết là
không tạo ra lửa. Hiểu nguyên nhân
gây hỏa hoạn và thực hành những thói
quen phòng cháy tốt có thể giảm tối đa
nguy cơ hỏa hoạn.
Những nguyên nhân hàng đầu gây
nên hỏa hoạn ở khu dân cư là:
• Thiết bị nấu nướng
• Trang thiết bị nhiệt
• Trang thiết bị phân phối điện năng
• Các đồ vật của người hút thuốc ít
• Nến
• Diêm hoặc bật lửa
(Xin lưu ý rằng thật khó có thể liệt
kê hết những nguyên nhân gây nên
hỏa hoạn và những biện pháp phòng
ngừa. Trong hầu hết mọi hoàn cảnh ý
thức thông thường nên là chỉ dẫn cho
hành động của quý vị).
Để ngăn ngừa những kiểu hỏa hoạn
này, dưới đây là một số phương thức
phòng ngừa:
Thiết bị nấu nướng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hỏa
hoạn khi nấu nướng là dầu nấu hoặc
dầu mỡ còn vương trên bếp lò bén lửa
khi không có người giám sát.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn khi nấu
nướng:
• Hãy ở trong bếp và chú ý tới
những gì quý vị đang nấu
nướng.
• Nếu quý vị rời khỏi bếp, hãy tắt
thiết bị nấu nướng cho đến khi
quý vị quay trở lại.
• Để vung đậy nồi hoặc chảo

lớn gần bếp để đậy kín và dập
tắt lửa khi lửa bén. Nếu lửa
bén trong nồi hoặc chảo, hãy
đậy nắp để làm tắt lửa và tắt
bếp đun. Không dùng nước và
không bưng nồi hoặc chảo bởi
vì lúc đó chúng quá nóng.
• Luôn giữ lò sạch sẽ.
• Luôn giữ dụng cụ nướng bánh,
ấm đun nước và những dụng cụ
nhỏ sinh ra nhiệt khác sạch sẽ
và rút phích khi không sử dụng.
Những chỉ dẫn thêm về an toàn khi
nấu nướng:
• Quay các quai hay tay cầm
nồi/chảo vào phía trong để trẻ
không thể với tới.
• Không vươn người qua bếp
đun.
• Mặc quần áo gọn gàng khi làm
việc quanh bếp lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa xa
các bề mặt nấu nướng.
Hỏa hoạn ở bếp do
không để ý khi nấu
nướng

Trang thiết bị nhiệt
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ thiết bị nhiệt liên quan đến
lò sưởi, lò củi.

Trang thiết bị phân phối điện
năng
Nguyên nhân phổ biến nhất gây nên
hỏa hoạn từ các thiết bị điện.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
nhiệt:
• Làm theo các quy định của tòa
nhà và hướng dẫn lắp đặt và vệ
sinh của nhà sản xuất.
• Kiểm tra các ống khói thường
xuyên và nhờ một kỹ thuật viên
được WETT chứng nhận thực
hiện công việc vệ sinh. Hãy ghé
thăm trang web www.wettinc.
ca để tìm một kỹ thuật viên gần
quý vị.
Luật phòng chống hỏa hoạn
Ontario yêu cầu phải kiểm tra
ít nhất mỗi năm một lần và vệ
sinh khi cần.
• Đảm bảo các đầu nối ống nung
đều chặt
• Kiểm tra các vách, nếu thấy quá
nhiệt thì có thể do thông không
đúng cách.
• Lắp đặt tấm chắn tia lửa và nắp
chống mưa trên đầu ống khói.
• Đảm bảo các tấm chắn tia lửa
được đặt đúng chỗ đối với các
lò sưởi Martin/lò củi.
• Bảo vệ các sàn/tường nhà khỏi
nhiệt lượng tỏa ra từ lò.
• Để các vật, chất dễ bắt lửa cách
xa lò sưởi, lò củi và bếp lò ít
nhất 1,2 mét.
• Tạo khoảng cách xung quanh
thiết bị sưởi trong nhà. Để các
vật, chất dễ bắt lửa cách xa ít
nhất 1 mét và ngắt điện trước
khi quý vị ra ngoài hoặc đi ngủ.

Để ngăn ngừa hỏa hoạn từ thiết bị
điện:
• Nhờ nhà thầu điện có giấy
phép hành nghề thực hiện các
công việc sửa chữa và nâng
cấp hệ thống điện.
• Chỉ sử dụng trang thiết bị và
dụng cụ điện được cơ quan
cấp chứng nhận được tín
nhiệm phê chuẩn.
Để xem danh sách các cơ quan
cấp chứng nhận, hãy ghé thăm
www.esasafe.com xem phần an
toàn sản phẩm điện.
Hỏa hoạn liên quan đến việc hút
thuốc lá
Nguyên nhân phổ biến nhất của hỏa
hoạn từ việc hút thuốc lá là việc bất
cẩn do say hoặc buồn ngủ. Phần lớn
các trường hợp hỏa hoạn này xảy ra
ở trên giường hoặc ở các khu vực
sinh hoạt.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do thuốc
lá:
• Không hút thuốc nếu quý vị
không ở thể trạng tỉnh táo do
rượu, thuốc điều trị hay các loại
thuốc khác.
• Không hút thuốc ở trên giường
hoặc khi quý vị buồn ngủ.
• Không được để các đồ, vật của
người hút thuốc mà không có
người để ý.
• Dùng các khay gạt tàn có độ
sâu và cầm thuốc chắc chắn.
• Không vứt các đồ, vật của
người hút thuốc hoặc các tàn
dư của thuốc trong các khay

Hoàn toàn mất nhà và
tài sản

gạt tàn vào thùng rác, hãy
ngâm nước trước và để qua
đêm trước khi thải bỏ.
• Không hút thuốc gần các chất
lỏng dễ bắt lửa, khí đốt hoặc
các chất dễ cháy.
Hỏa hoạn do nến
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do nến là do tình trạng
bén lửa của các chất dễ cháy gần kề
do rơi vào, bị chạm vào hoặc để quá
gần.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do nến:
• Dùng các loại nến chất lượng
tốt có tán không bén lửa.
• Đỡ nến bằng giá đỡ chắc chắn
không bén lửa trên một mặt
phẳng.
• Để nến xa tầm với của trẻ em
và thú cưng.
• Để nến cách xa các vật liệu dễ
bén lửa.
• Tắt nến khi quý vị ra khỏi
phòng hoặc ra khỏi nhà.

Hỏa hoạn do diêm và bật lửa
Những nguyên nhân phổ biến nhất
của hỏa hoạn do diêm và bật lửa là trẻ
em dùng những vật này làm đồ chơi
hoặc cố ý tạo ra lửa.
Để ngăn ngừa hỏa hoạn do diêm và
bật lửa:
• Để diêm và bật lửa tránh xa tầm
với và tầm mắt của trẻ em (tốt
nhất là nên để trong tủ có khóa).
• Dạy trẻ em biết rằng các bao
diêm và bật lửa là các “dụng
cụ” chứ không phải đồ chơi và
không được động vào, nhưng
nói với trẻ đã lớn nếu chúng tìm
thấy các dụng cụ đó.
• Không bao giờ được để trẻ em
chơi với bao diêm hoặc bật lửa.
• Nếu quý vị là người hút thuốc
lá, hãy để bao diêm và bật lửa ở
nơi mà quý vị luôn luôn nhớ đến
khi không tìm thấy chúng (ví dụ
như túi quần)
• Nếu quý vị biết hay nghi ngờ
con quý vị chơi với lửa, quý
vị có thể nhờ sự giúp đỡ.
Chương trình giáo dục
TAPP-C hiện có để giúp
trẻ em và các bậc cha mẹ.
Hãy liên hệ Ban Giáo Dục
Công của chúng tôi theo số
905-896-5908 để biết thông tin
chi tiết.
Diêm không phải là trò
chơi của trẻ em
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2. PHÁT HIỆN

Mỗi năm ở tỉnh bang Ontario có xấp xỉ
100 người tử vong và hàng ngàn người
bị thương do hỏa hoạn. Phần lớn trong
số họ là nạn nhân của những lần hỏa
hoạn có thể phòng ngừa được.
Thông tin trên cuốn sách nhỏ này nhằm
hướng dẫn quý vị biết cách bảo vệ bản
thân và gia đình nhưng để làm được
điều đó, quý vị phải là người chịu trách
nhiệm chính. Những thông tin này
mang đến cho quý vị cơ hội tốt nhất
để đảm bảo an toàn và sống sót nếu
chẳng may xảy ra hỏa hoạn.
Tại sao quý vị lại phụ trách? Điều đó
không có gì phức tạp, bởi vì dù các sở
cứu hỏa có nỗ lực đến đâu đi chăng
nữa nhưng phần lớn mọi người tử vong
trong các vụ hỏa hoạn trước khi các
trạm cứu hỏa đến nơi, thậm chí họ đến
nơi trong khoảng thời gian chưa tới 5
phút.

Nếu đám cháy bắt đầu, nó phải
được phát hiện nhanh chóng để
quý vị có thời gian để thoát hiểm.
Chuông báo cháy cứu sinh
mạng
Mặc dù quý vị nỗ lực hết sức mình để
phòng ngừa hỏa hoạn nhưng nếu nó
xảy ra thì các chuông báo cháy phải
phát hiện nhanh chóng và báo động
cho quý vị biết. Phát hiện sớm có thể
cứu nhiều sinh mạng.
Mỗi nhà đều phải được trang bị một
chuông báo cháy đang hoạt động
trên từng tầng nhà. Đó là luật!
Quý vị có biết rằng hầu hết 50%
chuông báo cháy được lắp đặt ở
nhà không hoạt động?
Còn những chuông báo cháy của
quý vị thì sao? Hãy thử chuông
ngay hôm nay!

Những chỉ dẫn về chuông
báo cháy:
• Thử các chuông báo cháy hàng
tháng.
• Thay pin hàng năm
(nếu là chuông chạy pin).
• Hút bụi chuông báo cháy hàng năm.
• Thay các chuông báo cháy đã hoạt
động trên 10 năm.
• Nếu quý vị gặp phải tình huống
chuông báo cháy giả (sai) đừng
tháo pin ra. Hãy nghĩ đến chuông
báo cháy có “tính năng tắt tiếng”
hoặc loại chuông báo cháy khác.
Hãy xem trang web
www.makeitstop.ca để biết chỉ
dẫn làm giảm hoặc giảm thiểu
các lần báo cháy giả.
Để biết thêm thông tin, hãy xem cuốn
sách hướng dẫn bổ sung có tựa đề
Các chuông báo cháy hoạt động,
Đó là Luật, Đó là vì Sinh mạng của
quý vị
Hỏa hoạn có thể là do
hút thuốc bất cẩn.

Điều then chốt trong công tác phòng
cháy là phải học và thực hành ba tuyến
phòng thủ.
1. Phòng ngừa hỏa hoạn
2. Phát hiện
3. Thoát hiểm
Để biết thêm thông tin, hãy Ban Giáo
Dục Công của Cơ quan Dịch vụ Phòng,
Chữa Cháy và Cứu trợ Khẩn cấp
Mississauga theo số 905-896-5908
hoặc ghé thăm trang web của chúng
tôi www.mississauga.ca

3. THOÁT HIỂM
Trong trường hợp xảy ra hỏa
hoạn, thời gian thoát hiểm của
qúy vị có thể chưa đến một phút.
Lập kế hoạch thoát hiểm
Quý vị cần có một kế hoạch thoát
hiểm để mọi người cùng biết cần
phải làm gì và cần phải đến đâu khi
xảy ra hỏa hoạn. Hãy dành thời gian
cùng với gia đình vẽ sơ đồ tầng lầu
chỉ ra tất cả các phòng và các lối
thoát. Nếu có thể, quý vị nên chỉ ra
hai lối thoát cho mỗi phòng. Ngay khi
ra khỏi tòa nhà và đến nơi gặp gỡ an
toàn, hãy gọi 911.
Không quay trở lại tòa nhà vì bất
cứ lý do nào.
Đảm bảo rằng kế hoạch thoát hiểm
đề cập đến bất cứ nhu cầu đặc biệt
nào của trẻ em, người tàn tật và
người già.
Hãy xem cuốn sách hướng dẫn bổ
sung của chúng tôi để biết thêm
thông tin Kế hoạch Thoát hiểm Khi
Hỏa hoạn Tại nhà

Cháy nhà do
để nến gần vật liệu dễ cháy
mà không có người giám sát

Lưu ý: Nếu quý vị sống ở chung cư
hay khu tập thể, quá trình thoát hiểm
khi xảy ra hỏa hoạn ở tòa nhà quý
vị có thể khác. Hãy xem cuốn sách
hướng dẫn bổ sung của chúng tôi để
biết thêm thông tin
Phòng cháy, dành cho những
người sống trong nhà nhiều phòng
và các khu chung cư và khu tập
thể nhiều tầng.
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nhà không hoạt động?
Còn những chuông báo cháy của
quý vị thì sao? Hãy thử chuông
ngay hôm nay!

Những chỉ dẫn về chuông
báo cháy:
• Thử các chuông báo cháy hàng
tháng.
• Thay pin hàng năm
(nếu là chuông chạy pin).
• Hút bụi chuông báo cháy hàng năm.
• Thay các chuông báo cháy đã hoạt
động trên 10 năm.
• Nếu quý vị gặp phải tình huống
chuông báo cháy giả (sai) đừng
tháo pin ra. Hãy nghĩ đến chuông
báo cháy có “tính năng tắt tiếng”
hoặc loại chuông báo cháy khác.
Hãy xem trang web
www.makeitstop.ca để biết chỉ
dẫn làm giảm hoặc giảm thiểu
các lần báo cháy giả.
Để biết thêm thông tin, hãy xem cuốn
sách hướng dẫn bổ sung có tựa đề
Các chuông báo cháy hoạt động,
Đó là Luật, Đó là vì Sinh mạng của
quý vị
Hỏa hoạn có thể là do
hút thuốc bất cẩn.

Điều then chốt trong công tác phòng
cháy là phải học và thực hành ba tuyến
phòng thủ.
1. Phòng ngừa hỏa hoạn
2. Phát hiện
3. Thoát hiểm
Để biết thêm thông tin, hãy Ban Giáo
Dục Công của Cơ quan Dịch vụ Phòng,
Chữa Cháy và Cứu trợ Khẩn cấp
Mississauga theo số 905-896-5908
hoặc ghé thăm trang web của chúng
tôi www.mississauga.ca

3. THOÁT HIỂM
Trong trường hợp xảy ra hỏa
hoạn, thời gian thoát hiểm của
qúy vị có thể chưa đến một phút.
Lập kế hoạch thoát hiểm
Quý vị cần có một kế hoạch thoát
hiểm để mọi người cùng biết cần
phải làm gì và cần phải đến đâu khi
xảy ra hỏa hoạn. Hãy dành thời gian
cùng với gia đình vẽ sơ đồ tầng lầu
chỉ ra tất cả các phòng và các lối
thoát. Nếu có thể, quý vị nên chỉ ra
hai lối thoát cho mỗi phòng. Ngay khi
ra khỏi tòa nhà và đến nơi gặp gỡ an
toàn, hãy gọi 911.
Không quay trở lại tòa nhà vì bất
cứ lý do nào.
Đảm bảo rằng kế hoạch thoát hiểm
đề cập đến bất cứ nhu cầu đặc biệt
nào của trẻ em, người tàn tật và
người già.
Hãy xem cuốn sách hướng dẫn bổ
sung của chúng tôi để biết thêm
thông tin Kế hoạch Thoát hiểm Khi
Hỏa hoạn Tại nhà

Cháy nhà do
để nến gần vật liệu dễ cháy
mà không có người giám sát

Lưu ý: Nếu quý vị sống ở chung cư
hay khu tập thể, quá trình thoát hiểm
khi xảy ra hỏa hoạn ở tòa nhà quý
vị có thể khác. Hãy xem cuốn sách
hướng dẫn bổ sung của chúng tôi để
biết thêm thông tin
Phòng cháy, dành cho những
người sống trong nhà nhiều phòng
và các khu chung cư và khu tập
thể nhiều tầng.
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