
 

 

Việc lập kế hoạch cho một 
bữa tiệc ngày lễ thành công 
đòi hỏi quý vị phải chuẩn bị 

VÀ gói quà rất nhiều! 

Bữa tiệc đã kết thúc, và người 
khách cuối cùng đã ra về. Bọn trẻ 
đang ngủ và đống lộn xộn đã được 
dọn dẹp. Ngày hôm nay thật dài và 
đã tới lúc đi ngủ.  

Nhưng quý vị có chắc chắn là đã 
an toàn không? Quý vị đã tắt toàn 
bộ đèn và đèn trang trí chưa? Quý 
vị đã tắt nến và máy móc trong nhà 
chưa?  

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong 
số những người khách vô ý làm rơi 
một mẩu thuốc lá giữa đệm ghế, 
nơi nó có thể âm ỉ cháy mà không 
ai phát hiện ra trong nhiều giờ?  

Trước khi quý vị đi ngủ, có nhiều 
việc cần phải "kiểm tra lại". Hãy 
dành vài phút để kiểm tra mọi thứ, 
đó có thể là công việc quan trọng 
nhất trong ngày!   
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Lập kế hoạch 
cho Bữa Tiệc 
Ngày Lễ của 

quý vị!



  
 
 
 
 
 
CÒN CÂY CỐI THÌ SAO? 

• Nếu quý vị mua cây giả, hãy kiểm tra 
để bảo đảm là cây đó có chống cháy  

• Để biết cây đó có tươi hay không:  
o Cây có màu xanh mơn mởn  
o Khó kéo lá nhọn ra khỏi cành  
o Lá tươi khó bẻ gãy, mà chúng 

sẽ gập cong lại  
o Nếu lá nhọn rơi khỏi cây dễ 

dàng, có nghĩa là cái cây đó 
quá khô  

o Thân cây sẽ dính nhựa  
• Cây tươi đòi hỏi phải tưới nước hàng 

ngày và đôi khi phải tưới nước 
thường xuyên hơn nếu trời khô  

• Đế đặt cây vững chắc, rộng hoặc  
nếu chiếc đế đó là dạng kèm sẵn với 
cây, hãy đổ cát vào trong đế để làm 
đế chắc 

• Tránh để cây ở gần lò sưởi, bếp lò đốt 
củi, lò sưởi điện hoặc lò sưởi nhiệt  

• Đặt cây cách xa những nơi có người 
đi lại và không chắn cửa ra vào  

TRANG TRÍ AN TOÀN… 

• Nên đặt các bộ đốt tỏa hương ở 
những nơi không gian ngoài trời và 
theo dõi chặt chẽ, không bao giờ để 

bộ đốt tỏa hương nóng lên trong khi 
quý vị vắng nhà 

• Sử dụng đèn theo đúng chỉ dẫn, đèn 
trong nhà và đèn ngoài nhà được ghi 
rõ trên nhãn thông tin 

• Kiểm tra mỗi bộ đèn để xem có ổ 
cắm bị nứt, dây điện bị sờn hoặc hở 
hay không, vứt các bộ đèn đã hư 
hỏng  

• Không để dây điện nối dài chạy dưới 
thảm hoặc chạy vắt qua cửa ra vào 

• Tắt toàn bộ đèn và đèn trang trí khi 
quý vị đi ngủ hoặc rời nhà  

• Không bao giờ dùng đèn điện trên 
cây kim loại  

• Không bao giờ dùng nến cháy trên 
cây hoặc gần các cây khác  

• Giữ vòng tròn an toàn có đường kính 
12” xung quanh tất cả các ngọn nến  

• Đặt nến vào trong bộ đựng nến không 
dễ bị lật đổ để bảo đảm là nến không 
bị lật hoặc bị thổi ngã  

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG LÒ 
SƯỞI… 

• Luôn giữ một tấm lưới chắn trước lò 
sưởi khi lửa đang cháy  

• Bảo đảm là lửa đã tắt hẳn trước khi 
quý vị đi ngủ hoặc rời nhà 

• Không bao giờ treo vớ 
đựng quà trên bộ phận 
che ở phía trước lò sưởi 

 

ĐÓN MỪNG NGÀY LỄ MỘT 
CÁCH AN TOÀN… 

• Để ý khi quý vị nấu-Mặc áo vừa khít 
hoặc xắn tay áo và giữ một khoảng 
cách an toàn giữa các vật liệu bắt 
cháy, trẻ em và thú nuôi với bếp nấu. 

• Xoay tay cầm của xoong nồi vào bên 
trong 

• Đưa các loại gạt tàn thuốc lá sâu và 
rộng cho khách sử dụng. Vứt bỏ tàn 
thuốc trong một lon đựng cà phê đã 
rỗng, có nắp đậy và chờ 24 giờ đồng 
hồ rồi mới bỏ vào trong thùng rác  

• Kiểm soát mức độ uống rượu bia của 
khách và bạn bè, và không cho phép 
ai lái xe khi đang say rượu  

 

 

 

 

 

TRƯỚC BUỔI TIỆC... 

• Kiểm tra máy báo động  
khói và máy báo động khí  
các-bon monoxide  

• Thực hành kế hoạch thoát hiểm của 
quý vị 

Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây 
ra các trường hợp thương vong do hỏa 
hoạn ở tiểu bang Minnesota, và hút thuốc 
lá cùng với uống rượu bia có thể gây tử 
vong. Sau bữa tiệc, hãy kiểm tra bên 
trong và phía dưới đồ đạc có lớp bọc 
cũng như kiểm tra thùng rác để  
xem có các đầu mẩu thuốc lá  
vẫn còn cháy âm ỉ hay không. 

Mừng  
  mùa lễ  


