
Quý vị có trách nhiệm chuẩn bị cho chính mình, cho nhà cửa của mình và cho gia đình mình.  
Quý vị sẽ có khả năng sinh tồn khá hơn trong một cuộc cháy rừng nếu quý vị có chuẩn bị một kế hoạch. 

Phần lớn mọi người đều có một kế hoạch sinh tồn khi cháy rừng. Thiết lập một kế hoạch sinh tồn rất dễ, nếu 
quý vị chưa bắt đầu. Một trong những điều quan trọng nhất mà quý vị có thể làm được khi đối diện với một 
đám cháy rừng là quyết định phải làm gì nếu đang bị lửa đe dọa. 

HÃY HOÀN TẤT 'THẢO LUẬN VỀ CHÁY TRONG 5 PHÚT' 
(‘5 MINUTE FIRE CHAT’) 
Hãy hảo luận với các thành viên trong gia đình của quý vị. Sự sinh tồn của quý vị trong một cuộc cháy rừng sẽ 
hoàn toàn dựa vào việc này!

KẾ HOẠCH SINH TỒN CỦA QUÝ VỊ 
KHI CHÁY RỪNG
TÔI CHƯA CÓ MỘT KẾ HOẠCH NÀO CẢ…

[3] QUÝ VỊ CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ 
CHUẨN BỊ CHO SỰ AN TOÀN 
CỦA NHÀ CỬA VÀ TÀI SẢN HAY 
KHÔNG?

 Một căn nhà và tài sản được chuẩn bị chu đáo 
là điều quan trọng để tăng cơ hội sống còn 
trong một cơn cháy rừng.

[ ] CÓ [ ] KHÔNG [ ] KHÔNG CHẮC

[3] CHÚNG TA CÓ TRANG BỊ CÁC 
DỤNG CỤ KHÔNG?

 Quý vị có cam kết mua các thiết bị chữa cháy cần 
thiết không - kể cả Bộ Cứu Hộ Khẩn Cấp với quần 
áo bảo vệ hay không?

[ ] CÓ [ ] KHÔNG [ ] KHÔNG CHẮC

[3] KHI NÀO CHÚNG TÔI SẼ PHẢI ĐI?
 Trẻ em, người phụ thuộc, người lớn tuổi hay người 

bịnh có cần phải sơ tán sớm hay không?

[ ] CÓ [ ] KHÔNG [ ] KHÔNG CHẮC

[3] CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG 
VỚI MỘT ĐÁM CHÁY RỪNG HAY 
KHÔNG?

 Tất cả thành viên trong gia đình của quý vị có 
chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần, sức lực và cảm 
xúc để bảo vệ nhà cửa trong vài giờ, thậm chí 
vài ngày chưa?

 Đám cháy sẽ nóng, đầy khói và rất khủng hoảng - 
và rất có thể quý vị sẽ không được sự trợ giúp của 
các nhân viên cứu hỏa.

[ ] CÓ [ ] KHÔNG [ ] KHÔNG CHẮC

Nếu quí vị trả lời  ‘KHÔNG’  hay  ‘KHÔNG CHẮC ’  cho một hay nhiều câu hỏi ở trên thì quý vị phải SƠ TÁN SỚM.
Đây là chọn lựa an toàn nhất cho quí vị.
Nếu quý vị trả lời  ‘CÓ’ cho tất cả các câu hỏi, thì quý vị có thể QUYẾT ĐỊNH Ở LẠI, chỉ khi quý vị chuẩn bị chu đáo.
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