
 

 
 

 

 

Tiêu Đề: Ngày 27 tháng Một, 2006 

Tiểu bang Minnesota bắt đầu năm 2006 
với tình trạng tăng tỷ lệ thương vong do 
hỏa hoạn. 

Trong năm 2005, tiểu bang Minnesota đã 
lập kỷ lục mới về số trường hợp tử vong do 
hỏa hoạn hàng năm ít nhất trong lịch sử. 
Tổng số người thiệt mạng là 37, mặc dù 
con số này vẫn còn rất khủng khiếp, nhưng 
đã ít hơn đáng kể so với con số 86 người 
thiệt mạng do hỏa hoạn cách đây một thập 
kỷ.  

Hỏa hoạn ảnh hưởng tới tất cả mọi người. 
Không có trường hợp ngoại lệ. Những 
người vô tội bị thương tích hoặc thiệt 
mạng, tài sản bị phá hủy và các giai đình bị 
tổn thương. Mỗi cư dân Minnesota phải 
hành động ngay để bản thân chịu trách 
nhiệm về sự an toàn của mình cũng như 
của những người xung quanh. 

Hãy tham gia cuộc chiến đấu chống lại hỏa 
hoạn trong cộng đồng của quý vị. Hãy làm 
theo những lời khuyên về ngăn ngừa hỏa 
hoạn trong tờ thông tin này và áp dụng các 
biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân và 
những người thân yêu của quý vị. 
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nhiệm cá  
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CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ 
NHÂN 
Hãy bắt đầu bằng cách quyết tâm tìm hiểu 
rõ về môi trường xung quanh quý vị và nêu 
gương tốt. Việc này sẽ giúp quý vị và 
những người khác thay đổi các hành vi 
không an toàn mà quý vị thậm chí có thể 
không biết là mình có. Hãy xem qua danh 
sách đánh dấu này ngay HÔM NAY với cả 
gia đình của quý vị. 

Trong Bếp   

• Lau sạch mặt bếp và mặt kệ tủ; 
không để có dầu mỡ và không bày 
bừa. 

• Đặt rế đựng xoong nồi và các đồ 
vật dễ bắt cháy khác cách bếp 3 
feet. 

• Giữ bình dập lửa gần lối ra. 
• Lắp khóa chống trẻ em nghịch phá 

trên tất cả các tủ. 
• Tháo ổ cắm tất cả các máy móc gia 

dụng cỡ nhỏ khi không sử dụng và 
để dây điện trên cao, xa tầm với 
của trẻ em.  

Trong phòng bảo trì 

• Thay tấm lọc lò sưởi đều đặn và 
thuê thợ làm sạch cũng như kiểm 
tra hệ thống lò sưởi hàng năm. 

• Thường xuyên chùi sạch xung 
quanh và dưới máy giặt, làm sạch 
tấm lọc xơ vải trong máy sấy sau 
mỗi mẻ giặt.  

• Cất trữ các loại chất chùi rửa gia 
dụng trên giá xa các nguồn nhiệt, 
thú nuôi và trẻ em. 

Xung quanh nhà 

Cha mẹ chịu trách nhiệm chính trong việc 
bảo đảm duy trì một môi trường làm việc 
an toàn và dạy các hành vi an toàn.  Tuy 
nhiên tất cả mọi người trong gia đình đều 
cần phải tự chịu trách nhiệm. 

• Các ổ cắm không được có quá một 
dây điện, trừ khi được trang bị loại 
dây điện có trong danh sách UL. 
Lắp tấm che chống trẻ em nghịch 
phá ở các ổ cắm không sử dụng 
tới.  

• Thay tất cả các dây bị nứt, sờn cũ 
hoặc hư hỏng. Không bao giờ để 
dây điện chạy qua dưới thảm. 

• Dùng các Thiết Bị Ngắt Mạch Khi 
Có Sự Cố tiếp đất trong các ổ cắm 
của phòng vệ sinh và nhà bếp. 

• Đặt lò sưởi cục bộ cách xa các đồ 
vật dễ bắt cháy ít nhất 3 feet. 

• Chỉ đốt củi khô, đã ướp hương liệu 
trong lò sưởi và luôn đóng tấm 
lưới bảo vệ. 

• Cất giữ diêm và quẹt ga ở trên cao, 
xa tầm với của trẻ em. 

• Sử dụng gạt tàn thuốc lá loại sâu 
và rộng nếu quý vị cho phép hút 
thuốc trong nhà. 

• Thùng rác nên có nắp đậy và tất cả 
các vật liệu đang cháy phải được 
làm nguội trước khi vứt bỏ. 

• Đế nến phải đủ rộng để tránh bị lật 
nhào và không bắt cháy. 

• Phải đặt nến cách một khoảng cách 
an toàn với các vật dễ bắt cháy và 

không bao giờ để nến cháy mà 
không có người trông coi. 

• Cất giữ tất cả các loại chất lỏng dễ 
cháy ở bên ngoài nhà, ở nơi mát, ở 
trên cao và xa tầm với của trẻ em. 

• Không cất giữ bất kỳ thứ gì 
"không sử dụng" ở nơi cất trữ hoặc 
nhà kho, không xếp chồng khắp 
nhà. 

Chuẩn bị cho căn nhà của  
quý vị 

• Lắp báo động khói ở mỗi tầng lầu 
của căn nhà, và ở bên trong hoặc 
gần nơi ngủ theo đúng chỉ dẫn của 
hãng sản xuất. 

• Thay máy báo động khói mà quý 
vị nghi ngờ là đã sử dụng ít nhất 
10 năm. 

• Kiểm tra máy báo động khói hàng 
tháng và thay pin ít nhất hai lần 
một năm. 

• Lắp và bảo trì máy báo động khí 
các-bon monoxide theo đúng chỉ 
dẫn của nhà sản xuất. 

• Đặt bình dập lửa trên mỗi tầng lầu 
của căn nhà và trong nhà đậu xe, 
gắn ở gần lối ra. 

•  Lập kế hoạch và thực hành kế 
hoạch thoát hiểm ra khỏi nhà, 
trong đó có hai cách thoát ra mỗi 
căn phòng và một nơi tụ tập xa 
nhà. Ra khỏi nhà và ở bên ngoài! 

• Hướng dẫn các thành viên trong 
gia đình cách dừng lại, nằm xuống 
và lăn tròn nếu quần áo bị bắt lửa, 
và bò thấp dưới làn khói. 


