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Ở Lại và Bảo Vệ
NẾU BẠN KHÔNG CÓ CHUẨN BỊ, VIỆC Ở LẠI VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN CÓ THỂ NGUY HIỂM
TRONG MỘT VÀI TRƯỜNG
HỢP, NSW RFS KHUYẾN
NGHỊ BẠN KHÔNG NÊN Ở
LẠI VÀ BẢO VỆ:
Nếu mức độ nguy cơ cháy
lửa ngày hôm đó ở mức
‘Catastrophic’ (Thảm Khốc)
Nếu mức độ nguy cơ
cháy lửa ngày hôm đó là
‘Extreme’ (Cực Độ) và ngôi
nhà của bạn chưa được
thiết kế, xây dựng hoặc
chỉnh sửa đặc biệt để chống
chọi với đám cháy
Nếu ngôi nhà của bạn
không được chuẩn bị kỹ
càng và không có khả năng
bảo vệ
Nếu bạn cảm thấy không
sẵn sàng về tâm lý và
không khỏe mạnh.

Khi lựa chọn Ở Lại và Bảo
Vệ, bạn và gia đình bạn có
thể có nguy cơ bị thương
trầm trọng hoặc tử vong.
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về bất kỳ điều gì,
Nếu bạn còn hoài nghi
thì bạn nên rời đi sớm

Không phải tất cả các ngôi nhà đều có thể được bảo vệ, và không phải
tất cả mọi người đều có khả năng đối mặt với thử thách của việc ở lại
để bảo vệ ngôi nhà của mình. Điều quan trọng là bạn nên cân nhắc
hoàn cảnh của bản thân và gia đình khi đưa ra quyết định về việc bạn
và gia đình nên làm.
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