
 

 

 
 

 

Tại sao nến lại là vấn đề 
đáng lo ngại 
Trong năm 2004, nến tại các gia đình ở Mỹ đã 
gây ra khoảng 17,200 trường hợp cháy nhà 
được báo cáo, cướp đi sinh mạng của 200 
người, gây thương tích cho 1,540 người và 
thiệt hại tài sản trực tiếp ước tính là $200 triệu. 

Nếu được sử dụng an toàn, nến có thể giúp 
căn nhà thơm tho và tạo không gian hiếu khách 
và tĩnh lặng. Nến cũng tăng thêm không khí 
ngày lễ và là một phần quan trọng trong các 
buổi lễ tôn giáo. Nhưng nến cháy mà không có 
người trông coi hoặc nến cháy khi mọi người 
đang ngủ có thể dễ dàng gây ra đám cháy 
khủng khiếp.  

38: phần trăm các đám cháy do thắp nến trong 
nhà bắt đầu từ trong phòng ngủ. 
14: phần trăm các vụ cháy trong nhà xảy ra 
trong tháng Mười Hai, gần gấp đôi so với mức 
trung bình hàng tháng là 8 phần trăm. 
12: phần trăm các vụ cháy do nến trong nhà mà 
một trong các nguyên nhân là ngủ. 
54: phần trăm các vụ cháy do nến trong nhà 
xảy ra khi một dạng nguyên vật liệu dễ bắt cháy 
nào khác được đặt hoặc tiếp xúc quá gần với 
nến. 
4: phần trăm các vụ hỏa hoạn là do những 
người (thường là trẻ em) nghịch nến. 
91: phần trăm tất cả các vụ cháy nhà được báo 
cáo do nến đều xảy ra trong nhà. 
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Khi quý vị ra 
ngoài, hãy thổi 

tắt nến! 



     
 

Tôi có thể làm gì? 

Quý vị có thể dễ dàng quả quyết rằng nến 
được sử dụng an toàn trong nhà của quý 
vị. Nếu quý vị thích thắp nến trong nhà, 
hãy làm theo các lời khuyên an toàn sau 
đây: 

• Đặt nến trên đồ nội thất vững chắc, 
trong hộp đựng nến vững chắc có bộ 
phận hứng các giọt sáp.  

• Không bao giờ, không bao giờ để ngọn 
nến đang cháy mà không có người 
trông coi.  

• Nếu cúp điện, hãy sử dụng đèn pin để 
thắp sáng chứ không nên dùng nến.  

• Tránh để nến tiếp xúc với tất cả các 
loại vật liệu và đồ vật có thể bắt cháy.  

• Đặt nến trên đồ nội thất cao, nơi trẻ em 
hoặc thú nuôi không thể với tới được.  

• Không bao giờ đặt nến đang cháy ở 
cửa sổ, nến có thể gây cháy cho rèm 
cửa và cửa chớp.  

• Không cho phép trẻ em hoặc thanh 
thiếu niên dùng nến trong phòng ngủ 
của các em.  

• Đặt các câu hỏi về các loại nến và vật 
giữ nến mà quý vị mua. Đa số các nhà 
cung cấp đều tuân theo các tiêu chuẩn 
mới về sản xuất nến và hộp giữ nến 
không vỡ, lật nhào hoặc hư hỏng trong 
quá trình sử dụng thông thường.  

• Dập nến thận trọng bằng cách dùng 
một chiếc ống thổi nến có cán dài hoặc 
thổi nhẹ thẳng vào ngọn nến. Thận 
trọng tránhlàm sáp bắn tung tóe. 

 

 

 

 

 

 

 

Nến có thể giúp chúng ta 
vui hơn, nhưng cũng có 
thể dễ dàng gây ra thảm 

họa. 

Tại sao số đám cháy do nến ngày càng 
tăng? Một lý do là nến ngày càng được sử 
dụng phổ biến. Người Mỹ chi $2 tỷ một 
năm cho nến. Hiện bảy phần 10 hộ gia 
đình trên toàn quốc có sử dụng nến. 

Hãy chuẩn bị đối phó với 
tình huống xấu nhất 

Mỗi gia đình cần có kế hoạch thoát hiểm 
trong trường hợp cháy nhà. Hãy bắt đầu 
bằng cách đi quanh nhà và xác định hai 

cách thoát hiểm ra khỏi mỗi căn phòng. 
Sau đó vẽ sơ đồ kế hoạch thoát hiểm của 
quý vị. Thử thực nghiệm sơ đồ thoát hiểm 
của quý vị qua một buổi diễn tập chống 
hỏa hoạn ít nhất hai lần một năm. Việc 
thực hành kế hoạch sẽ bảo đảm là tất cả 
mọi người trong gia đình quý vị biết 
những việc cần làm trong trường hợp có 
hỏa hoạn. 

Luôn chọn lối thoát hiểm an toàn nhất, và 
tập cách bò; quý vị có thể phải đi qua khói 
để thoát ra ngoài. Khói là một thứ rất nguy 
hiểm — thậm chí còn hơn cả lửa. Để tránh 
hít phải khói, hãy bò thật thấp, phía dưới 
khói, bò bằng bàn tay và đầu gối. Đầu của 
quý vị sẽ ở trong một "vùng an toàn" có 
không khí sạch trong vùng từ đầu gối trở 
xuống. 

Sở của chúng tôi cùng hợp tác với NFPA 
trong Tuần Lễ Ngăn Ngừa Hỏa Hoạn, 
tức là tuần thứ 2 của tháng Mười, nhằm 
nâng cao nhận thức về các nguyên nhân 
quan trọng gây ra hỏa hoạn trong nhà và 
các biện pháp mà quý vị có thể áp dụng để 
tránh các nguyên nhân đó.  

An toàn khi dùng nến là một trong các vấn 
đề ưu tiên hàng đầu về an toàn chống hỏa 
hoạn của chúng tôi trong Tuần Lễ Phòng 
Ngừa Hỏa Hoạn và trong suốt cả năm. 

Nếu quý vị dùng nến 
trong nhà, "hãy thắp nến 
một cách thận trọng.” 
 


