
AN TOÀN KHI LÁI XE 2 CẦU (FOUR WHEEL DRIVING) 
TRONG MÙA CHÁY RỪNG
Cháy rừng và cháy cỏ thường hay vượt qua đường tráng nhựa và đường cao tốc. Khói có thể làm giảm tầm nhìn và đường 

có thể bị đóng mà không được báo trước.

Trách nhiệm của quí vị là đảm bảo bản thân và gia đình của quí vị chuẩn bị sẵn sàng cho mùa cháy rừng, ngay cả khi quí vị 
đang ở xa nhà.

LÀM MỘT DANH SÁCH NHỮNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐI XA
Các đám cháy rừng có thể xảy ra rất nhanh chóng và không có sự cảnh báo nào. Có nhiều điểm quan trọng mà quí vị có 
thể làm để giảm rủi ro do cháy rừng khi quí vị đang đi xa nhà. 

TRƯỚC KHI ĐI
 Hãy đãm bảo là nhà cửa và tài sản của quí vị trong tư thế sẵn sàng - một căn nhà được chuẩn bị chu đáo sẽ có khả 

năng tồn tại nếu như có một cuộc cháy rừng đe dọa khi quí vị không có ở nhà

 Hãy cho một người nào khác biết quí vị dự tính đi đâu và đi với ai

 Kiểm tra Mức Độ Nguy Hiểm của Khả Năng Cháy Rừng - Mức Độ Nguy Hiểm của Cháy Rừng càng cao thì càng có 
nhiều nguy hiểm

 Hãy suy nghĩ về nơi mà quí vị sẽ tới và quí vị cần phải làm gì nếu xảy ra một cuộc cháy - như xác định những Khu An 
Toàn Lân Cận (Neighbourhood Safer Places)

 Kiểm tra ứng dụng Fires Near Me NSW trên điện thoại thông minh hay vào trang mạng để xem coi có những nơi đang 
cháy hay các nơi đang giảm nguy cơ cháy trong vùng - và tránh đi tới những vùng đó nếu không có việc cần thiết

 Cũng nên chuẩn bị sẵn một Bộ đồ Sinh tồn khi Khẩn cấp

 Hãy ghi lại những nguồn thông tin quan trọng cần cho tình huống khẩn cấp – tải ứng dụng Emergency+ dành cho 
các điện thoại thông minh

TRONG KHI ĐI
 Theo dõi thông tin thời tiết trên trang mạng của Bộ Khí Tượng (Bureau of Meteorology)

 Hãy cập nhật hóa thông tin về các chỗ cháy cận kề qua ứng dụng điện thoại thông minh Fires Near Me NSW và qua 
trang mạng

 Tránh đi qua hay đi tới những khu vực có Mức Độ Nguy Hiểm của Cháy rừng tăng cao - nơi an toàn nhất cho quí vị 
luôn là cách xa những vùng rừng rậm

 Trước khi đốt lửa, nên kiểm tra các lệnh hạn chế về đốt lửa và xem coi có Lệnh Cấm Đốt Lửa Triệt Để (Total Fire Ban) 
hay không

Nếu đi trong khu vực Công Viên Quốc Gia (National Park) hay Khu Rừng Tiểu Bang (State Forest) thì có thể có thêm 
những lệnh hạn chế khác.

THÔNG TIN CHO KHÁCH VÃNG LAI
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NẾU QUÍ VỊ BỊ KẸT GIỮA ĐÁM CHÁY
Khi đi Xe

 Đậu xe với đầu xe hướng về phía lửa cháy và đậu trên lề đường, ở vùng thông thoáng cách xa cây, bụi rậm và cỏ cao

 Đóng các cửa sổ và tất cả các lỗ thông hơi

 Tắt máy xe và mở đèn xe và đèn báo nguy hiểm

 Lấy một cái mền len đắp lên người và ở trong xe thụt người xuống thấp hơn cửa sổ để bảo vệ quý vị khỏi sức nóng do 
lửa phát ra

 Uống nhiều nước và che miệng của quí vị với một miếng vải ướt

 Ở trong xe cho tới khi nghe là lửa đã cháy qua, cẩn thận khi ra khỏi xe (vì sẽ vẫn còn nóng)

Nếu Đi Bộ

 Đừng để mất bình tỉnh hay tìm cách chạy đi - nếu quí vị thấy khói phía trước thì hãy quay lại

 Tìm một chỗ trống có đá, hốc, bờ đê, dòng chảy hay có đường để bảo vệ cho quí vị và tránh chỗ có đồi

 Hãy cố giữ mình cho thấp xuống và bao che những phần da bị hở

 Uống nhiều nước và che miệng của quí vị với một miếng vải ướt

 NẾU TÍNH MẠNG QUÍ VỊ BỊ ĐE DỌA, HÃY GỌI BA SỐ KHÔNG (000) NGAY..

THÔNG TIN KHẨN CẤP VỀ CHÁY RỪNG
Khi có cháy rừng, điều quan trọng là quí vị nên luôn cập nhật tình hình trong khu vực của quí vị để có thể có hành động càng 
sớm càng tốt. Sở Cứu Hỏa Nông Thôn của NSW (NSW Rural Fire Service) đề nghị nên giữ những số điện thoại, những liên kết 
và những ứng dụng này trong tầm tay:

LÁI XE HAI CẦU TRÊN NHỮNG LỐI ĐI CHỮA LỬA
Những Lối đi Chữa lửa (fire trails) là một phần quan trọng để các nhân viên cứu hỏa có thể tiếp cận lửa cháy và khống chế 
lửa một cách an toàn cho họ. Các lối đi này cũng được sử dụng để quản lý việc hạn chế rủi ro cháy rừng băng qua vùng đất. 
Đi trên những lối đi chữa lửa cần phải có sự đồng ý của chủ đất liên quan.

Quí vị có thể trợ giúp Sở Cứu Hỏa Nông Thôn NSW (NSW Rural Fire Sercies) và các cơ quan quản lý đất đai trong việc chăm 
sóc cho các lối đi chữa lửa:

 Báo cáo những thiệt hại trên lối đi
 Báo cáo hay di dời những cây ngã xuống lối đi
 Tránh lái xe trên các lối đi này sau cơn mưa khi mà lối đi thường bị ướt và có sình.

Khi cần cấp cứu, xin gọi Ba số Không (000) ngay lập tức 

Ứng dụng Fires Near Me NSW

www.rfs.nsw.gov.au

 Đường Dây Thông Tin về Cháy Rừng (Bush Fire Information Line): 
1800 NSW RFS (1800 679 737)

facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs

Hãy nghe các đài truyền thanh địa phương, truyền 
hình và tin tức,

Để biết thêm thông tin về những gì quí vị có thể chuẩn bị cho mùa cháy rừng này:

Trang mạng của Lực Lượng Cứu Hỏa
Nông Thôn NSW (NSW Rural Fire Service)
www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

Đường dây Thông Tin Về Cháy Rừng  
(Bush Fire Information Line)
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Trung Tâm Kiểm Soát Nạn Cháy Rừng của 
RFS (Sở Cứu Hỏa Nông Thôn) của NSW:
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