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nóng sao cho nhiệt độ của 
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Lập kế hoạch. 
Quý vị phải biết cần làm 
gì và đi đến đâu trong 
trường hợp xảy ra hỏa 
hoạn. Nếu quý vị sống ở 
nhà cao tầng, hãy xem kế 
hoạch phòng cháy của 
tòa nhà.

 

Chuông báo cháy cứu 
sinh mạng. 
Lắp đặt chuông báo cháy 
ở từng tầng trong nhà 
quý vị. Nếu quý vị đóng 

cửa phòng khi ngủ, hãy 
lắp một chuông báo cháy 
ở trong phòng ngủ của 
quý vị. Kiểm tra các 
chuông báo cháy mỗi 
tháng một lần; việc này 
thực hiện đơn giản bằng 
cách sử dụng chuôi chổi. 
Thay pin mỗi năm hai lần.

Chú ý cẩn thận khi nấu 
nướng. 
Nếu quý vị phải trả lời 
điện thoại hoặc ra mở cửa 
khi quý vị đang nấu 
nướng, hãy tắt bếp, hay 
mang theo miếng lót tay 
hay chiếc muỗng để nhắc 
nhở quý vị. Sử dụng các 
bếp phía trước để nấu 
trước, quay các quai nồi 
vào phía trong và xắn tay 
áo rộng lên. Nếu ấm bắt 
lửa, hãy chùm ấm và tắt 
lửa.

Không được để nến 
cháy mà không có 
người để mắt tới.

Sử dụng khay gạt tàn 
thuốc có độ sâu. 
Nếu quý vị hút thuốc, luôn 
đảm bảo rằng các mẩu 
thuốc được dụi tắt hoàn 
toàn. Không được hút 
thuốc khi ở trên giường, 
khi quý vị đang buồn ngủ, 
hoặc đang uống thuốc 
điều trị.

Chừa khoảng trống cho 
các lò sưởi ấm xách 
tay.  
Để các lò sưởi ấm cách 
xa mọi thứ, kể cả quý vị ít 
nhất là ba feet (khoảng 
một mét).

Nếu quần áo của quý vị 
bắt lửa . . . 
. . . nằm xuống sàn, lấy 
hai tay che mặt và lăn 
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