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Đám cháy cỏ có thể bùng phát 
mau và lan nhanh, khiến dân bị bất 
ngờ. Các đám cháy cỏ thường rất 
nóng và có thể sản sinh lượng nhiệt 
khổng lồ với khả năng giết chết bất 
kỳ người nào bị mắc kẹt trong đám 
cháy ở khu vực trống trải.

Trong khi một đám cháy cỏ xảy ra, 
địa điểm an toàn nhất là tránh xa 
khỏi phạm vi đám cháy. Khi ở gần 
một đám cháy cỏ, hãy luôn ghi nhớ 
rằng chỗ đất đã cháy trụi là một 
nơi lánh nạn an toàn. Nếu bạn bị 
đe dọa bởi một đám cháy cỏ, luôn 
luôn bảo vệ bản thân bằng cách 
che phủ toàn bộ vùng da hở bằng 
quần áo bảo vệ như:

 Áo dài tay và quần dài làm từ 
sợi tự nhiên như cotton.

 Bốt da chắc chắn và tất len.

 Găng tay da. 

 Mũ rộng vành.

 Mặt nạ hoặc khăn để che miệng 
và mũi.

 Bảo vệ mắt bằng, chẳng hạn 
như, kính bảo hộ.

Cần chú ý uống thật nhiều nước để 
giữ nước cho cơ thể và lưu ý đến 
tình trạng sức khỏe của bạn, mức 
độ kiệt sức do nóng, tình trạng đột 
quỵ do sức nóng và bị cháy nắng.

BẢO VỆ CHÍNH MÌNH

ĐÁM CHÁY CỎ LAN RẤT NHANH VÀ CÓ THỂ ĐE DỌA ĐẾN  
TÍNH MẠNG, NHÀ CỬA, CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI

Đám Cháy Cỏ

Bảo vệ nhà cửa, vật nuôi 

và cây trồng của bạn

Tầm Quan Trọng của Vành Đai Cản Lửa:

 Vào mùa xuân, chuẩn bị vành đai cản lửa bằng  

cách cắt cỏ, thả gia súc cho ăn cỏ, cắt cụt các  

bụi cây hoặc xới đất xung quanh nhà, cây  

trồng, đồng cỏ, khu vực nhà kho, dọc theo  

các đường hàng rào chính và các khu vực  

có thể bị ảnh hưởng khác sẽ góp phần quan  

trọng trong việc cứu hỏa vào mùa hè.

 Xây dựng vành đai cản lửa hiệu quả thành một 

phương tiện để ngăn đám cháy lan ra ngoài khu 

vực nhà bạn và giảm thiểu nguy cơ lửa cháy 

lan vào.

 Nếu có thể, vành đai cản lửa nên được thiết kế 

để tránh cây cối hoặc tạo thêm một vành đai 

chắn lửa phụ ở xung quanh cây cối đó.

 Làm việc cùng với hàng xóm nhà bạn để xây 

dựng những vành đai ngăn cản thích hợp.
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