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Tải về một bản kế hoạch tại  
www.rfs.nsw.gov.au
Cùng với gia đình hoàn thành kế hoạch của 
bạn và đảm bảo các thành viên trong gia 
đình đều biết mình phải làm gì. Tập luyện kế 
hoạch đó thường xuyên và cất ở nơi bạn có 
thể tìm thấy nó.

‘Bush Fire Survival 
Plan’ sẽ giúp đem lại 

sự bảo vệ cho bạn,  

gia đình cùng vật nuôi 
của bạn.

Nếu 
chờ đợi cho 

đến khi lửa cháy tới 

chân thì bạn có thể bị thiệt 

mạng. Hãy chuẩn bị ‘Bush 

Fire Survival Plan’ ngay 

ngày hôm nay.

Bạn đã hoàn thành ‘Bush  
Fire Survival Plan’ chưa?
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PREPARE You must make important 

decisions before the fire season starts.

ACT The higher the fire danger rating, the more 

dangerous the conditions.

SURVIVE Fires may threaten without warning 

so you need to know what you will do to survive.

PREPARE. Bạn phải đưa ra những quyết định 

quan trọng trước khi mùa cháy rừng bắt đầu.

ACT. Mức Độ Nguy Cơ Cháy Lửa càng cao,  

tình hình càng trở nên nguy hiểm.

SURVIVE. Các đám cháy có thể đe dọa đến bạn 

mà không hề báo trước. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu 

về những điều bạn cần làm để có thể sống sót.
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ACT. (HÀNH ĐỘNG)
‘Fire Danger Rating’ (mức độ nguy hiểm của 
đám cháy) càng cao, tình hình càng nguy hiểm.

Nhận biết mức độ nguy hiểm của đám cháy ở 
khu vực nhà bạn và ý nghĩa của nó. ‘Fire Danger 
Rating’ nên là dấu hiệu đầu tiên để bạn hành động 
và có thể cứu sống bạn. Khi tình trạng ở mức 
‘Catastrophic’ (Thảm Khốc), rời đi sớm là phương 
án duy nhất để đảm bảo sự sống còn của bạn.

Nhận biết dấu hiệu cảnh báo. Chuẩn bị sẵn sàng 
thực hiện ‘Bush Fire Survival Plan’ của bạn khi  
có rất ít hoặc không có bất kỳ cảnh báo nào.

GHI NHỚ bạn có thể 
không nhận được lời cảnh 

báo trong thời điểm đám cháy 

đang xảy ra. Đừng dựa vào một 

nguồn thông tin duy nhất về tình 
trạng khẩn cấp và luôn sẵn 

sàng hành động.

PREPARE. (CHUẨN BỊ)
Bạn phải đưa ra những quyết định quan trọng 
trước khi mùa cháy rừng bắt đầu

Bạn có nguy cơ bị đe dọa từ những đám cháy 
rừng nếu bạn sống hoặc làm việc gần khu đất 
hoang có nhiều bụi rậm, đồng cỏ, các bụi cây 
hoặc nông trang.

Một đám cháy có thể rất khủng khiếp, với gió 
to, sức nóng và ngọn lửa dữ dội cùng khói dày 
đặc. Đừng quá hoảng hốt và đưa ra những quyết 
định nguy hiểm. Bạn nên chuẩn bị ‘Bush Fire 
Survival Plan’ (Kế Hoạch Sống Sót Trong Đám 
Cháy Rừng). Sớm sơ tán người già, trẻ em và 
những thành viên bị ốm đau trong gia đình ra 
khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi đám 
cháy. Rời đi sớm là phương án an toàn nhất.

Ngôi nhà được chuẩn bị kỹ càng sẽ góp phần 
tăng độ an toàn cho những người cứu hỏa và có 
khả năng tồn tại cao hơn ngay cả khi bạn đã rời 
đi sớm.
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SURVIVE.  
(SỐNG SÓT)
Các đám cháy có thể đe dọa đến an toàn  
của bạn mà không hề báo trước. Vì vậy, bạn  
cần phải tìm hiểu những điều bạn nên làm để có 
thể sống sót. Nhận biết những ‘Bush Fire Alerts’  
(cảnh báo cháy rừng).
‘Advice’ (thông báo) có nghĩa là đám cháy ở gần  
khu vực nhà bạn và bạn nên cập nhật thông tin về  
đám cháy.

Ở mức cảnh báo ‘Watch and Act’ (Theo Dõi và Hành 
Động) một đám cháy rừng đang lan đến gần và bạn 
cần thực hiện ‘Bush Fire Survival Plan’ của bạn.

‘Emergency Warning’ (Cảnh báo trường hợp khẩn 
cấp) có nghĩa là bạn có thể bị nguy hiểm. Đừng chờ 
đợi hướng dẫn từ cơ quan đối phó với trường hợp 
khẩn cấp, bởi nếu không kịp thời hành động thì có thể 
bị tử vong hoặc bị thương. 

Nếu bạn có kế hoạch rời đi sớm, bạn nên rời đi thật 
sớm trước khi đám cháy lan đến khu vực nhà bạn. 
Không nên ở lại và bảo vệ nhà bạn mà không có 
bất kỳ kế hoạch hay sự chuẩn bị kỹ càng nào.
Nên biết một lối đi dự phòng đến một địa điểm trú ẩn 
an toàn hơn. Tìm hiểu liệu có ‘Neighbourhood Safer 
Place’ (Địa Điểm Trú Ẩn An 
Toàn Hơn Ở Khu Vực Xung 
Quanh) nhà bạn không, 
nhưng cần ghi nhớ chỉ nên 
sử dụng địa điểm này như là 
nơi trú ẩn cuối cùng. 

Có kế hoạch dự phòng 
trong trường hợp bạn không 
đến được một địa điểm trú 
ẩn an toàn hơn.

Đánh giá nguy cơ cháy rừng và tìm ‘Bush 

Fire Survival Plan’, ‘Fire Danger Ratings’, 

‘Bush Fire Alerts’ và ‘Neighbourhood 

Safer Places’ của bạn tại  

www.rfs.nsw.gov.au
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