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BỘ GIA CƯ 

An toàn phòng cháy và các thiết bị báo khói    

Tại sao tôi cần một thiết bị báo khói trong 
nhà của tôi? 

Thiết bị báo khói giúp bảo vệ cuộc sống và 
tài sản của bạn.  Thiết bị báo khói là hệ thống 
cảnh báo sớm phát hiện khói và lửa và phát 
ra âm thanh báo động cảnh báo-vì lý do này 
hệ thống báo động khói không nên được gỡ 
bỏ hoặc bị hư hỏng. 

Tất cả các nhà ở phải có một thiết bị báo 
khói hoạt động. 

Khi bạn di chuyển vào một nhà ở của Bộ Gia 
Cư, Bộ phải bảo đảm rằng một thiết bị báo 
khói quang điện hoặc có dây cứng được cài 
đặt. 

Là người thuê nhà, trách nhiệm của bạn là 
phải bảo đảm rằng các thiết bị báo khói luôn 
ở tình trạng hoạt động. 

Chuẩn bị 

Quan trọng là phải chuẩn bị trước khi có 
chuyện xảy ra và có một vài điều đơn giản 
bạn có thể làm để giúp bảo vệ bạn và gia 
đình của bạn.  Việc bảo đảm có một hệ thống 
báo khói trong nhà hoạt động và việc chuẩn 
bị một kế hoạch thoát hỏa hoạn có thể cho 
bạn một cơ hội lớn hơn để tránh và thoát 
khỏi những ảnh hưởng của đám cháy. 

Làm thế nào để giữ nhà của bạn an toàn 
phòng cháy? 

Bộ Gia Cư đề nghị bạn thực hiện việc kiểm 
tra an toàn đơn giản và thường xuyên để 
phòng cháy nhà của bạn: 
 Không bao giờ hút thuốc trên giường 

 Không bao giờ nấu ăn mà không trông 

chừng 

 Kiểm tra xem chăn điện có bị hư hay 

không (bao gồm dây sờn) và thay thế các 

chăn cũ thường xuyên 

 Luôn luôn tắt chăn điện trước khi lên 

giường 

 Giữ cho màn cửa, quần áo, khăn trải bàn 

và khăn trải giường cách xa máy sưởi và 

đèn cầy 

 Nếu bạn sử dụng một máy sấy quần áo, 

hãy làm  sạch sẽ các bộ lọc xơ vải mỗi khi 

bạn sử dụng máy 

 Chỉ sử dụng một đồ dùng bằng điện cho 

mỗi ổ cắm điện 

 Tắt đồ dùng bằng điện khi không sử 

dụng 

 Luôn luôn tắt đèn cầy hoặc bất cứ ngọn 

lửa nào trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi 

một căn phòng 

 Cất diêm và bật lửa ở một nơi an toàn 

cách xa trẻ em 

 Kiểm tra các thiết bị báo khói mỗi tháng 

bằng cách nhấn và giữ nút cho đến khi 

có tiếng bíp 

 Nếu thiết bị báo khói không kêu bíp, hãy 

liên lạc với văn phòng gần nhất của Bộ 

càng sớm càng tốt 

Chuẩn bị trong trường hợp có đám cháy 

 Nói chuyện với gia đình của bạn, bao 

gồm cả trẻ em về những gì phải làm nếu 

có đám cháy 

 Chỉ các thiết bị báo khói ở đâu và giải 

thích công dụng của thiết bị 

 Phát triển một kế hoạch thoát khỏi nhà-

bao gồm một nơi gặp gỡ và hai lối thoát 

ở mỗi phòng 

 Thảo luận và thực hành các kế hoạch với 

tất cả mọi người trong gia đình và giữ 

một bản sao tiện dụng 

 Bảo đảm rằng các chìa khóa ở tất cả các 

cửa có khóa dễ dàng được tiếp cận 

Điều gì sẽ xảy ra nếu có lửa cháy trong 
nhà của tôi? 

 Nếu có lửa cháy, hãy gọi 000. 

 Ưu tiên hàng đầu của bạn là bảo đảm 

cho bạn và gia đình của bạn được an 

toàn. 

 Nhân viên của Bộ sẽ đánh giá tất cả các 

thiệt hại của căn nhà để xác định xem 

cần bảo trì hay sửa chữa những gì.  
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Người thuê nhà sẽ được chuyển đến chỗ 

khác cho đến khi việc này được hoàn tất 

và sẽ được thông báo khi nào an toàn để 

trở về nhà. 

Làm thế nào để đối phó với một đám 
cháy? 

 Đừng cố gắng làm tắt đám cháy 

 Thoát ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt 

và điện thoại 000 

 Đừng quay trở lại bên trong để lấy lại tài 

sản 

 Nếu có khói, hãy bịt mũi và miệng bằng 

một miếng vải và giữ mình sát với sàn 

nhà 

 Nếu ngọn lửa bắt đầu từ trong nhà hoặc 

căn hộ của bạn, hãy rời khỏi nhà ngay lập 

tức và đóng chặt cửa trước, sử dụng cầu 

thang gần nhất để xuống mặt đất và 

không bao giờ sử dụng thang máy nếu có 

đám cháy 

 Nếu ngọn lửa bắt đầu ở một căn hộ khác 

hoặc ở trong một khu vực chung, hãy rời 

khỏi tòa nhà nếu an toàn 

 Nếu không an toàn để rời khỏi, hãy điện 

thoại 000 báo cho họ biết vị trí của bạn, 

ở lại trong căn hộ của bạn và đóng các 

cửa ra vào và cửa sổ để tránh khói  

 Những người ngủ say, chẳng hạn như trẻ 

em và những người bị ảnh hưởng của 

rượu hoặc ma túy, có thể không nghe 

các báo động nên bạn có thể cần phải 

giúp đỡ họ 

 Nếu một thành viên gia đình có vấn đề 

về thính giác hoặc di chuyển, hãy phân 

công một người nào đó để giúp họ. 

Thông tin thêm có sẵn tại PFES.NT.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx . 
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