4 BƯỚC ĐƠN GIÃN
ĐỂ CHUẨN BỊ KHI CHÁY RỪNG
Hầu hết mọi người đều có một kế hoạch về những gì họ sẽ làm trong lúc cháy rừng. Bằng cách
có một kế hoạch quý vị có cơ hội sống sót cao hơn khi cháy rừng.
Trong khi các nhân viên cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp sẽ làm mọi cách trong khả năng để giúp đỡ
quý vị, nhưng không thể bảo đảm là sẽ có xe cứu hỏa sẵn sàng khi quý vị cần.

Quý vị có trách nhiệm chuẩn bị cho bản thân, nhà cửa và gia đình của mình.
Hãy làm theo bốn bước đơn giản sau để bảo đảm quý vị và gia đình biết sẽ phải có những hành
động gì khi bị một đám cháy rừng đe dọa:

1. BÀN LUẬN

2. CHUẨN BỊ

Nên biết quý vị và gia đình sẽ làm gì
nếu hỏa hoạn đe dọa nhà cửa hoặc
tài sản của mình.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho nhà cửa
và tài sản của quý vị trong mùa cháy
rừng, bằng cách giữ cho cỏ thấp và
dọn dẹp một khu vực xung quanh
nhà của quý vị cho sạch.

3. BIẾT

4. GIỮ

Hãy lưu ý đến các Mức độ Cảnh báo
Cháy rừng và Xếp hạng Nguy hiểm
Hỏa hoạn. Những điều này sẽ cho quý
vị biết mức độ nguy hiểm của đám
cháy gần quý vị.

Trong lúc cháy rừng, hãy cập nhật
tình hình khu vực của quý vị. Điều
quan trọng là quý vị không nên chỉ
dựa vào một nguồn thông tin.

Muốn biết thêm thông tin về những gì quý vị có thể chuẩn bị cho việc cháy rừng:
www.rfs.nsw.gov.au
www.myfireplan.com.au

Trung Tâm Kiểm Soát Hoả Hoạn RFS NSW
gần quý vị nhất:
Vietnamese

Trang Mạng Dịch Vụ Cứu Hoả Nông Thôn NSW

Đường Dây Thông Tin Cháy Rừng

1800 NSW RFS (1800 679 737)
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DỊCH VỤ CỨU HOẢ NÔNG THÔN NSW

