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FIRE SERVICEBUSH FIRE SAFETY

NEIGHBOURHOOD SAFER PLACES - NSP 
(NHỮNG ĐỊA ĐIỂM TRÚ ẨN AN TOÀN HƠN Ở KHU VỰC XUNG QUANH) 

- là một Nơi Trú Ẩn Cuối Cùng cho mọi người trong trường hợp cháy rừng. Đó là giải  
pháp cuối cùng nếu tất cả các phương án khác trong ‘Bush Fire Survival Plan’  

(Kế Hoạch Sống Sót Trong Đám Cháy Rừng) không thể thực hiện được.

 Chú ý đến những địa điểm  
NSP tại địa phương bạn.  
Tìm kiếm thông tin tại  
www.rfs.nsw.gov.au. 

 Ghi lại bất kỳ NSP nào  
gần nhà bạn vào ‘Bush  
Fire Survival Plan’.

 Luôn luôn ghi nhớ những địa 
điểm đã xác định này là NƠI 
TRÚ ẨN CUỐI CÙNG.

 Nếu không có bất kỳ NSP  
nào, bạn nên xác định những 
địa điểm khác an toàn hơn 
trong ‘Bush Fire Survival  
Plan’ của bạn.

 Những địa điểm khác an toàn 
hơn bao gồm một ngôi nhà đã 
được chuẩn bị cẩn thận ở gần 
đó, một trung tâm mua sắm, 
một sân chơi thể thao, v.v.…  
ở cách xa đám cháy.

 Lưu ý đến lối đi an toàn nhất  
và bất kỳ lối dự phòng nào để 
đến NSP.

Nơi Trú Ẩn Cuối Cùng

Nơi Trú Ẩn Cuối Cùng

 Nếu cảm thấy không an toàn để rời khỏi khu vực hoặc 

để ở lại và bảo vệ nhà mình, và lối đi hoàn toàn thông 

thoáng, bạn nên chuyển đến NSP đã xác định trước, 

hoặc địa điểm an toàn hơn khác, trước khi chịu ảnh 

hưởng của đám cháy.

 Cần lưu ý rằng khi bạn di chuyển đến NSP, có thể có 

khói dày đặc và tầm nhìn bị hạn chế. Điều quan  

trọng là bạn đã quen thuộc với khu vực đó.

  Tập trung tại địa điểm NSP và ở lại đó cho tới khi mối  

đe dọa đám cháy đã đi qua.

  Điều kiện ở NSP có thể không được thoải mái và bạn  

có thể bị ảnh hưởng bởi khói và tro than.

  Có thể không có nước, nhà vệ sinh và thức ăn ở NSP  

và nhân viên cấp cứu có thể không có mặt.

  Những người có nhu cầu đặc biệt như người già và 

người tàn tật, luôn luôn nên rời đi trước khi bị đám cháy 

đe dọa.

 NSP không có chỗ cho vật nuôi và gia súc. 

 Trong mọi trường hợp, phương án an toàn nhất cho bạn 

là rời đi sớm khỏi khu vực đám cháy.

‘Neighbourhood Safer Places’ không đảm 
bảo bạn thực sự an toàn.

Rời khỏi khu vực nơi đám cháy có  
thể bắt đầu luôn luôn là phương án  
an toàn nhất.

Tải về ‘Bush Fire Survival Plan’ tại www.rfs.nsw.gov.au 

 Ngay trước khi có bất kỳ  
ngọn lửa nào trong khu  
vực nhà bạn:
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