
    F
IR

E
 A

N
D

 R
ESCUE           

NEW

 S
O

U
T

H
 W

A
L

E
S

BUSH FIRE SAFETY NSW RURAL  
FIRE SERVICE

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO NGÔI NHÀ VÀ TÀI SẢN CỦA BẠN TRƯỚC TRẬN CHÁY RỪNG 

Cháy Rừng và Ngôi Nhà của Bạn

Trong một đám cháy rừng, nhiều ngôi nhà bị 
phá hủy do bị than hồng tấn công, khi lá và cành 
cây cháy bị gió cuốn đi rơi xuống nhà hoặc gần 
nhà. Thậm chí những ngôi nhà cách xa đường 
di chuyển trực tiếp của đám cháy cũng có thể bị 
ảnh hưởng. 
Tìm những nơi mà than hồng có thể bắt cháy – 
trên mái nhà, dưới nền nhà và xung quanh cửa 
sổ cũng như cửa ra vào – và hành động để ngăn 
chặn những đám than hồng này.

 Lắp đặt lưới kim loại bảo vệ 
máng nước

 Sửa chữa những viên ngói bị 
hỏng hoặc bị thiếu trên mái 
nhà

 Lắp đặt tấm lưới thanh mảnh 
bằng kim loại ở cửa sổ và 
cửa ra vào

 Đặt nẹp xung quanh cửa 
sổ và cửa ra vào để loại bỏ 
những kẽ hở 

 Bao bọc các khu vực phía 
dưới ngôi nhà

 Sửa chữa hoặc bịt kín  
những kẽ hở trên tường  
bên ngoài nhà

 Gắn một hệ thống phun 
nước chữa cháy  
lên máng nước

BẠN CÓ BIẾT Không phải tất cả các ngôi nhà đều có thể được bảo vệ - sự an toàn của bạn luôn là ưu tiên số một 

Những điều cần làm xung quanh 

ngôi nhà và khu vườn của bạn:

 thường xuyên cắt cỏ và chăm sóc khu 

vườn 

 cắt bớt những cành cây và bụi cây mọc 

nhô ra trên ngôi nhà

 quét sạch những lá rụng, cành cây và 

mảnh vụn xung quanh nhà 

 có vòi nước đủ chiều dài để với tới mọi 

chỗ xung quanh ngôi nhà bạn

 nếu bạn có bể bơi, thùng nước hoặc hồ nước, 

hãy đặt biển báo ‘Static Water Supply’ (Nguồn 

Nước Tĩnh) tại lối vào nhà bạn  

 kiểm tra xem bảo hiểm của bạn có đầy đủ 

và cập nhật không 

 hoàn thành ‘Bush Fire Survival Plan’ (Kế 

Hoạch Sống Sót Trong Đám Cháy Rừng)  

có sẵn tại www.rfs.nsw.gov.au.

Những hướng dẫn bảo trì sau có 
thể giúp ngăn ngừa những than 
hồng rực lửa phá hủy ngôi nhà 
của bạn:
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