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THÔNG TIN KHẨN CẤP VỀ CHÁY RỪNG

Khi có cháy rừng, điều quan trọng là quý vị phải cập nhật tình hình trong khu vực của 
mình để quý vị và gia đình có thể thực hiện Kế hoạch Sinh tồn khi Cháy Rừng của quý vị 
càng sớm càng tốt.

Dịch vụ Cứu hỏa Nông thôn NSW đặc biệt khuyến khích việc giữ gìn sẵn các số điện 
thoại, đường liên kết và ứng dụng này.

HÃY NHỚ RẰNG MỘT ĐÁM CHÁY CÓ THỂ ĐE DOẠ ĐỘT NGỘT
Đừng dựa vào một nguồn duy nhất về thông tin khẩn cấp. 
Các mạng viễn thông có thể bị lỗi khi có cháy rừng. 
Việc mất điện cũng sẽ ảnh hưởng đến thiết bị được kết nối bằng NBN.

Trong trường hợp khẩn cấp gọi Ba Số Không (000) ngay lập tức.

THÔNG TIN VỀ CHÁY RỪNG
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HÃY NHỚ RẰNG MỘT ĐÁM CHÁY CÓ THỂ ĐE DOẠ ĐỘT NGỘT
Đừng dựa vào một nguồn duy nhất về thông tin khẩn cấp. Các mạng viễn thông 
có thể bị lỗi khi có cháy rừng. Việc mất điện cũng sẽ ảnh hưởng đến thiết bị được 
kết nối bằng NBN.

BIẾT VỀ NHỮNG CẤP ĐỘ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG
Ở những nơi có nguy cơ cháy rừng, Cảnh báo Cháy rừng cung cấp thông tin cho các cộng 
đồng bị ảnh hưởng bằng cách sử dụng đài phát thanh, truyền hình, internet hoặc điện thoại.

Cảnh báo sẽ cung cấp thông tin về mức độ nghiêm trọng của đám cháy, vị trí của nó và 
những gì quý vị nên làm.

Có ba cấp độ Cảnh báo Cháy rừng để giúp quý vị có những lựa chọn phù hợp cho sự an 
toàn của mình.

LỜI KHUYÊN THEO DÕI VÀ 
HÀNH ĐỘNG

CẢNH BÁO 
KHẨN CẤPMột đám cháy đã bắt đầu.

Không có nguy hiểm ngay lập 
tức. Luôn cập nhật trong trường 
hợp tình hình thay đổi.

Có một mức độ đe dọa cao hơn.   
Các điều kiện đang thay đổi và quý 
vị cần bắt đầu hành động để bảo vệ 
bản thân và gia đình của mình.

Cảnh báo Khẩn cấp là mức cao nhất 
về Cảnh báo Cháy rừng. Quý vị có thể 
gặp nguy hiểm và cần phải hành động 
ngay lập tức. Bất kỳ sự chậm trễ nào 
bây giờ đều có nguy cơ đe dọa tính 
mạng của quý vị.

KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG CỦA TÔI

Điện thoại di động, điện thoại nhà và internet đều có thể bị hỏng khi hỏa hoạn. Thiết bị được 
kết nối bằng NBN có thể không hoạt động trong thời gian mất điện.

Đừng ỷ lại công nghệ. Luôn phải có dự phòng để duy trì kết nối.

ĐÀI PHÁT THANH 
ĐỊA PHƯƠNG

Tần số đài phát thanh địa 
phương khẩn cấp của tôi là:

KẾT NỐI VỚI HÀNG XÓM
Tên và số điện thoại của hàng xóm tôi

TUÂN THEO LỜI KHUYÊN 
CỦA DỊCH VỤ KHẨN CẤP

Kênh VHF Địa phương:


