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XẾP HẠNG NGUY CƠ HỎA 
HOẠN ĐÃ THAY ĐỔI
HIỂU BIẾT VỀ XẾP HẠNG NGUY CƠ 
HỎA HOẠN CÓ THỂ CỨU MẠNG QUÍ VỊ
Xếp hạng Nguy cơ Hỏa hoạn giờ đây đơn giản hơn và dễ 
hiểu hơn. Bằng cách sử dụng khoa học và công nghệ mới 
nhất, xếp hạng rõ ràng và chính xác hơn được cung cấp để 
cứu tài sản và tính mạng.

Xếp hạng Nguy cơ Hỏa hoạn cung cấp cho quí vị dấu hiệu 
về hậu quả của hỏa hoạn, nếu một đám cháy bắt đầu. 

Xếp hạng càng cao thì, các tình trạng sẽ càng nguy hiểm.

NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN BIẾT 
Xếp hạng Nguy cơ Hỏa hoạn có bốn mức độ, đó là:

MODERATE (TRUNG BÌNH) HIGH (CAO)
Lập kế hoạch và chuẩn bị. Hãy sẵn sàng hành động.

Hầu hết các đám cháy có thể được kiểm soát. Các đám cháy có thể nguy hiểm.

  Luôn cập nhật thông tin và sẵn sàng hành động nếu có 
hỏa hoạn.

  Có nguy cơ cao. Hãy cảnh giác hỏa hoạn trong khu vực  
của quí vị.
  Hãy quyết định xem quí vị sẽ làm gì nếu có hỏa hoạn  
bắt đầu.
  Nếu có hỏa hoạn bắt đầu, tính mạng và tài sản của quí  
vị có thể gặp rủi ro. Lựa chọn an toàn nhất là tránh các  
khu vực có nguy cơ cháy rừng.

EXTREME (CỰC ĐỘ) CATASTROPHIC (THẢM KHỐC)

Hãy hành động ngay để bảo vệ tính  
mạng và tài sản của quí vị.

Vì sự sống còn của quí vị, hãy rời khỏi  
các khu vực có nguy cơ cháy rừng.

Lửa sẽ lan nhanh và cực kỳ nguy hiểm. Nếu có đám cháy bắt đầu và bùng phát,  
nhiều người có thể bị mất mạng.

  Đây là những tình trạng hỏa hoạn nguy hiểm. 
  Hãy kiểm tra kế hoạch khi có cháy rừng của quí vị và tài 
sản của quí vị đã sẵn sàng khi có hỏa hoạn.
  Nếu hỏa hoạn bắt đầu, hãy hành động ngay lập tức. Nếu 
quý vị và tài sản của quí vị không được chuẩn bị ở mức 
cao nhất, hãy đến một địa điểm an toàn hơn trước khi lửa 
tác động đến.
  Xem xét lại việc đi qua các khu vực có nguy cơ cháy rừng.

  Đây là những tình trạng nguy hiểm nhất của hỏa hoạn. 
  Cuộc sống của quí vị có thể phụ thuộc vào những quyết 
định quí vị đưa ra, thậm chí trước khi có hỏa hoạn.
  Giữ an toàn bằng cách đến một địa điểm an toàn hơn vào 
sáng sớm hoặc tối hôm trước.
  Những ngôi nhà không thể chịu được lửa trong những 
tình trạng này. Quí vị có thể không rời khỏi nhà được và có 
thể không có trợ giúp.

NO RATING (KHÔNG XẾP HẠNG): Vào những ngày có ít rủi ro nhất, thanh màu trắng có nghĩa là ‘No Rating’ (‘Không Xếp 
hạng’) sẽ được sử dụng. Báo cáo bất kỳ vụ hỏa hoạn nào cho 000.



HIỂU BIẾT VỀ XẾP HẠNG NGUY CƠ HỎA HOẠN 

QUÍ VỊ CÓ THỂ TÌM HIỂU VỀ XẾP HẠNG NGUY CƠ HỎA HOẠN 
CHO KHU VỰC CỦA MÌNH BẰNG CÁCH:

  Truy cập trang mạng NSW RFS tại www.rfs.nsw.gov.au/fdr 

 Nghe tin tức địa phương của quí vị

 Kiểm tra ứng dụng Fires Near Me

  Gọi cho Đường dây Thông tin Cháy Rừng theo số 1800 NSW RFS (1800 679 737).

Xếp hạng Nguy cơ Hỏa hoạn mô tả hậu 
quả của một đám cháy nếu đám cháy bắt 
đầu. Chúng không chỉ ra khả năng xảy ra 
hỏa hoạn, mặc dù đây là một quan niệm 

sai lầm phổ biến.

Quí vị có thể sử dụng Xếp hạng Nguy cơ Hỏa hoạn như một kích hoạt cho 
hành động trong kế hoạch cứu sinh cháy rừng của mình.

Xếp hạng Nguy cơ Hỏa hoạn được công bố cho 
một Khu vực có Hỏa hoạn. Những điều này dựa 
trên các khu vực của chính quyền địa phương. 
Quí vị có thể tìm thấy Khu vực Hỏa hoạn của 

mình tại www.rfs.nsw.gov.au/fdr

Total Fire Bans (Lệnh cấm Lửa Hoàn toàn) 
thường sẽ áp dụng ở mức Extreme  

(Cực độ) trở lên.

Trong mùa thu hoạch, Harvest Safety Alerts 
(Cảnh báo An toàn Thu hoạch) có thể được ban 
hành cho các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn từ 

mức High (Cao) trở lên.

Khi nguy cơ hỏa hoạn lên đến mức High (Cao), 
giấy phép có thể bị đình chỉ. Kiểm tra bất kỳ điều 
kiện nào trong giấy phép cho đốt lửa của quí vị.

Xếp hạng được tính bằng cách kết hợp dự 
báo thời tiết và thông tin về thảm thực vật 

có thể làm mồi cho hỏa hoạn.

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

Trang mạng của Dịch vụ Cứu hỏa  
Nông thôn NSW
www.rfs.nsw.gov.au

My Fire Plan (Kế hoạch Hỏa hoạn của tôi): 
www.myfireplan.com.au

NSW RFS Fire Control Centre  
(Trung tâm Cứu Hỏa NSW RFS)  
gần nhất của quí vị:
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