
Có một phương án sẵn sàng cho căn nhà là một cách tăng cường khả năng sinh tồn trong một 
đám cháy rừng.

Ngay cả khi kế hoạch của quí vị là sẽ sơ tán sớm, thì việc chuẩn bị cho căn nhà của quí vị sẽ giúp 
tăng khả năng căn nhà sẽ tồn tại khi bị một đám cháy rừng hay những đốm than cháy tấn công. 

Một căn nhà có chuẩn bị chu đáo có thể:

 Dễ dàng cho quí vị hay cho nhân viên cứu hỏa bảo vệ căn nhà

 Ít có khả năng gây rủi ro cho nhà hàng xóm của quí vị

 Có thể cho quí vị sự an toàn hơn nếu lửa đe dọa bất thình lình và quí vị không thể sơ tán kịp

[3]  5 VIỆC CÓ THỂ LÀM ĐỂ LÀM CHO NHÀ CỦA QUÍ VỊ 
AN TOÀN HƠN

Có những việc đơn giản mà quí vị có thể tự làm chung quanh nhà mình để chuẩn bị cho đám cháy rừng. 
Vài việc làm thường xuyên, như cắt cỏ sân vườn, cũng có những việc chỉ cần làm một lần, nhưng có thể 
giúp cứu quí vị, gia đình và căn nhà của quí vị.
 

CÁC HÀNH ĐỘNG CHUẨN BỊ AI CÓ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH HOÀN TẤT 

[  ]
Cắt tỉa các nhánh cây mọc lan và các bụi cây.  
Việc này có thể ngăn cản lửa cháy lan tới nhà của quí vị.

___ / ___ / ___

[  ]
Cắt và dọn dẹp cỏ cắt.  
Hãy dọn sạch chung quanh nhà của quí vị để các nhân viên 
cứu hỏa có một khoảng trống an toàn khi thi hành công việc.

___ / ___ / ___

[  ]
Dọn dẹp những thứ có thể cháy chung quanh nhà của quí vị. 
Những thứ này như là thảm chùi giày, các đống gỗ, lớp phủ 
thực vật, lá cây, bàn ghế sử dụng bên ngoài.

___ / ___ / ___

[  ]
Dọn dẹp và bỏ tất cả rác rưởi và lá cây trong máng xối chung 
quanh nhà của quí vị. Những tàn lửa cũng có thể gây ra lửa 
cháy cho nhà của quí vị.

___ / ___ / ___

[  ]

Chuẩn bị (các) vòi nước dây mềm có thể kéo chung quanh 
nhà của quí vị. Hãy đảm bảo là quí vị có một nguồn cung cấp 
nước đáng tin cậy (hồ bơi, thùng chứa nước, ao nước) và có 
sẵn một máy bơm chạy dầu/xăng.

___ / ___ / ___

HÃY SẴN SÀNG CHO CHÁY RỪNG
CHUẨN BỊ CHO CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ

PREPARE. ACT. SURVIVE.

PREPARE. ACT. SURVIVE.

CHUẨN BỊ. HÀNH ĐỘNG. SINH TỒN.

SỐNG
CHÁY RỪNG
HÃY SẴN SÀNG

CHUẨN BỊ. HÀNH ĐỘNG. SINH TỒN.

SỐNG
CHÁY RỪNG
HÃY SẴN SÀNG



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:

 

NHỮNG THỨ CÓ THỂ BẢO VỆ

[  ] Chặn những khu vực mà các đốm cháy có thể bay vào nhà 
(các bức tường bên ngoài, cửa sổ, cửa, dưới nhà)

[  ] Thay thế những hàng rào gỗ bằng hàng rào bằng 
kim loại

[  ] Gắn lưới ruồi bằng kim loại trên các cửa sổ và các lỗ 
thông hơi

[  ] Dùng sỏi thay vì dùng lớp phủ thực vật

[  ] Gắn lưới bảo vệ bằng kim loại trên máng xối [  ] Sửa chữa những miếng ngói trên mái nhà bị hư 
hay mất

[  ] Để các bình ga bên hông nhà và cách xa cây cối và vườn 
tược và chỉa van ga ra hướng không nhắm vào nhà

[  ] Nếu quí vị có hồ bơi, hồ chứa hay ao nước, xin 
gắn một bảng Static Water Supply (SWS) ngay cửa 
ở lối vào, để các nhân viên cứu hỏa biết chỗ có 
thể lấy nước

[  ] Gắn một hệ thống phun nước chữa lửa vào máng xối [  ] Nên kiểm tra và duy trì mức bảo hiểm thích hợp 
cho căn nhà và của cải. Đảm bảo việc này luôn 
được cập nhật.

[  ] Di dời các bồn cây cách xa căn nhà

CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP
Nếu quí vị bị hạn chế trong khả năng chuẩn bị và không thể nhờ gia đình, bạn bè hay những dịch vụ khác 
trợ giúp để chuẩn bị cho tài sản của quí vị nằm trong vùng dễ cháy, thì Lực Lượng Cứu Hỏa Nông Thôn 
NSW có thể trợ giúp qua Chương Trình Trợ Giúp Người Bịnh, Tàn Tật hay Người Cao Niên (AIDER). 

Để có thêm thông tin, xin liên lạc với Nhóm AIDER:

Điện Thoại: 02 8741 4955

Email: aider@rfs.nsw.gov.au 

Trang mạng: www.rfs.nsw.gov.au/plan-and-prepare/aider
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