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T© Thông Tin vŠ An Toàn HÕa Hoån cho TrÈ SÖ Sinh và TrÈ TÆp ñi
TrÈ em dÜ§i 5 tu°i bÎ nguy cÖ ch‰t do hÕa hoån nhiŠu
gÃp hai lÀn ngÜ©i l§n. M‡i næm, hàng ngàn trÈ em bÎ
thÜÖng tích hay tº vong trong các vø cháy nhà, và 40
phÀn træm trong sÓ Çó là trÈ dÜ§i næm tu°i.
Nh¢m giúp bäo vŒ trÈ sÖ sinh và trÈ tÆp Çi không bÎ
änh hÜªng hÕa hoån, Phòng Quän Lš HÕa Hoån Hoa
Kÿ (United States Fire Administration - USFA), m¶t
phân ban cûa CÖ Quan ñiŠu Quän TrÜ©ng H®p KhÄn
CÃp Liên Bang (Federal Emergency Management
Agency - FEMA), khªi ÇÀu cu¶c vÆn Ç¶ng an toàn
công c¶ng quÓc gia. USFA h®p tác v§i H¶i Bác Sï
Nhi ñÒng MÏ, NFPA, Cu¶c VÆn ñ¶ng An Toàn Cho
TrÞ Em QuÓc Gia và ZERO TO THREE Ç‹ cung cÃp
thông ÇiŒp quan tr†ng này cho cha mË và nh»ng
ngÜ©i chæm sóc trÈ dÜ§i 5 tu°i:
ChuÄn bÎ - làm cho nhà cûa quš vÎ an toàn hÖn,
không bÎ hÕa hoån.
DiÍn tÆp an toàn hÕa hoån - Ç¥t k‰ hoåch thoát
hi‹m hÕa hoån ª nhà.
Phòng ngØa nh»ng ÇiŠu bÃt ng©.
Khi hÕa hoån xäy ra cho nh»ng ngÜ©i nhÕ nhÃt trong
gia Çình cûa quš vÎ, hãy nh§ là: Tình thÜÖng không
thôi së không cÙu sÓng trÈ ÇÜ®c. DiÍn tÆp an toàn hÕa
hoån së làm ÇÜ®c ÇiŠu Çó.

TrÈ Em và Lºa
S¿ kiŒn: Diêm quËt, bÆt lºa, và nguÒn làm nóng
khác là nguyên nhân hàng ÇÀu gây tº vong liên quan
Ç‰n lºa cho trÈ dÜ§i 5 tu°i. Th¿c vÆy, trÈ tÆp Çi Çã
gây nhiŠu vø cháy nhà do chÖi v§i bÆt lºa và diêm
quËt. TrÈ em có tính tò mò vŠ lºa và quš vÎ không th‹

coi thÜ©ng khä næng Çánh lºa hay bÆt quËt cûa trÈ.

Nh»ng ÇiŠu cÀn làm:
CÃt diêm quËt và bÆt lºa ra khÕi tÀm tay và tÀm
nhìn cûa trÈ em, nên cÃt trong tû có khóa.
Dåy trÈ tÆp Çi nói cho quš vÎ bi‰t khi trÈ tìm thÃy
diêm quËt hay bÆt lºa.
Nh§ r¢ng ngay cä nh»ng bÆt lºa trÈ em không dùng
ÇÜ®c không phäi loåi là ngæn ngØa trÈ phá, và vì
vÆy vÅn nên cÃt gi» nh»ng thÙ này ª nÖi an toàn.
Khi trÈ tò mò vŠ lºa hay Çã chÖi v§i lºa, giäi thích
bình tïnh và kiên quy‰t r¢ng diêm quËt và bÆt lºa là
dành cho ngÜ©i l§n sº døng cÄn thÆn.
Không bao gi© dùng diêm quËt hay bÆt lºa Ç‹ làm
trò vui Çùa. TrÈ em có th‹ b¡t chÜ§t quš vÎ.
ñŠ phòng hÕa hoån b¢ng cách sº døng và dåy hành
vi an toàn hÕa hoån trong nhà quš vÎ. Gi» trÈ cách
lò nÃu 3 b¶ (feet) khi Çang nÃu æn, không làm quá
täi l‡ thoát, nên ki‹m tra hŒ thÓng sÜªi thÜ©ng niên
và dùng gåt tàn thuÓc sâu và ngâm tàn thuÓc trong
nÜ§c, n‰u quš vÎ hút thuÓc.

Máy Báo Khói
S¿ kiŒn: Hai phÀn ba vø cháy nhà làm ch‰t trÈ em
xäy ra ª nh»ng nhà không có máy báo khói hoåt
Ç¶ng. Khi lºa bùng lên, quš vÎ chÌ có vài giây Ç‹
thoát khÕi sÙc nóng, khói Çen và khí Ç¶c. Các gia
Çình có th‹ có nhiŠu cÖ h¶i sÓng sót khÕi hÕa hoån
chÌ b¢ng cách l¡p Ç¥t và bäo dÜ«ng máy báo khói.
PhÀn l§n các cºa hàng bán vÆt liŒt xây cÃt, vÆt liŒu
nhà cºa, hay hàng hóa ÇŠu có bán máy báo khói và
pin. M¶t sÓ ban cÙu hÕa ÇÎa phÜÖng cung cÃp máy
báo khói v§i giá rÃt thÃp ho¥c miÍn phí.
Ti‰p theo ¼

V§i s¿ h®p tác cûa H¶i Bác Sï Nhi ñÒng MÏ, NFPA, Cu¶c VÆn ñ¶ng AN TOàn cho TRÞ Em QuÓc Gia và ZERO TO THREE

Máy Báo Khói (Ti‰p theo)
Nh»ng ÇiŠu cÀn làm:
ñ¥t và bäo dÜ«ng máy báo khói tåi m‡i tÀng nhà và
bên ngoài phòng ngû.
Ki‹m tra máy báo khói hàng tháng và thay pin ít
nhÃt m‡i næm m¶t lÀn.
N‰u quš vÎ Çóng cºa phòng ngû cûa trÈ sÖ sinh, hãy
Ç‹ máy báo khói trong phòng và dùng máy giám sát
trÈ Ç‹ có th‹ nghe ti‰ng báo Ç¶ng.
Khi con cûa quš vÎ Çã hi‹u bi‰t, cho con làm quen
v§i âm thanh cûa máy báo khói. Dåy con r¢ng khi
có cháy, con phäi r©i khÕi nhà và Çi ra ngoài Ç‰n
Çi‹m g¥p mà gia Çình Çã quy Ü§c.

K‰ Hoåch Thoát Hi‹m Cháy Nhà
S¿ kiŒn: PhÀn l§n gia Çình có k‰ hoåch thoát hi‹m
hÕa hoån không dåy cho con mình diÍn tÆp. Hãy nghï
r¢ng chÌ mÃt vài phút, Çôi khi chÌ vài giây, Ç‹ ng†n
lºa lan nhanh ngoài tÀm ki‹m soát. RÒi nghï Ç‰n s¿
khác biŒt mà k‰ hoåch thoát hi‹m diÍn tÆp kÏ lÜ«ng
có th‹ Çem Ç‰n. TrÈ nhÕ khoäng 3 tu°i có th‹ theo k‰
hoåch thoát hi‹m hÕa hoån mà em thÜ©ng ÇÜ®c diÍn
tÆp, và Çây có th‹ là s¿ khác biŒt gi»a sÓng và ch‰t.
Nh»ng ÇiŠu cÀn làm:
Vë m¶t sÖ ÇÒ nhà cÖ bän, Çánh dÃu lên tÃt cä cºa s°
và cºa cái, và ÇÜa ra hai lÓi thoát ra khÕi phòng.
Xem xét các bÓi cänh hÕa hoån khác nhau, tØ dÍ
nhÃt Ç‰n khó nhÃt. TÜªng tÜ®ng m¶t Çám cháy
Çang b¡t ÇÀu và lan ra tØ nhà b‰p cûa quš vÎ, tØ
tÀng nhà dÜ§i ÇÃt, và tØ hành lang bên ngoài phòng
ngû. ñ¥t k‰ hoåch thoát hi‹m v§i các l¿a ch†n lÓi
thoát an toàn trong tØng bÓi cänh.
N‰u quš vÎ muÓn thoát khÕi khói, bò sát xuÓng
dÜ§i l§p khói. S© thº xem cºa có nóng không trÜ§c
khi mª cºa. N‰u có, dùng lÓi thoát thay th‰.
Quy ÇÎnh Çi‹m g¥p an toàn bên ngoài và dåy con
ÇØng bao gi© quay trª vào trong nhà.
DiÍn tÆp k‰ hoåch thoát hi‹m hÕa hoån thÜ©ng
xuyên - ít nhÃt hai næm m¶t lÀn, càng thÜ©ng xuyên
càng tÓt. Nên bao gÒm k‰ hoåch cho nh»ng lÀn mà
cha hay mË không có ª nhà.
Khi diÍn tÆp k‰ hoåch thoát hi‹m hÕa hoån, chÌ cho
trÈ cách chøp mÛi và miŒng Ç‹ giäm lÜ®ng khói hít
vào.
D†n såch rác hay ÇÒ chÖi ª lÓi Çi.

Khi có trÈ sÖ sinh hay trÈ tÆp Çi trong nhà, thì cÀn
thêm nh»ng l¿a ch†n thoát hi‹m khác, nhÜ:
ñ‹ dây Çeo trÈ ª cånh nôi trong trÜ©ng h®p khÄn
cÃp. Dây Çeo, Çeo nhÜ nËp vào cÖ th‹, giúp quš
vÎ mang trÈ thoäi mái và tay không bÎ vÜ§ng bÆn
Ç‹ thoát ra khÕi nhà.
ñóng cºa phòng ngû cûa trÈ. N‰u Çám cháy ª
ngoài hành lang, Çóng cºa së làm cho khói không
làm ng¶p trÈ sÖ sinh hay trÈ tÆp Çi, giúp nhân
viên cÙu hÕa có thêm th©i gian giäi cÙu.
ChÌ cho con không ÇÜ®c trÓn nhân viên cÙu hÕa.
ñÒng phøc có th‹ gây s® hãi trong lúc nguy bi‰n.
Dåy cho trÈ bi‰t r¢ng nhân viên cÙu hÕa có m¥t là
Ç‹ giúp trÈ trong lúc khÄn cÃp.
N‰u quš vÎ có con l§n hÖn, nên yêu cÀu trÈ diÍn tÆp
viŒc bò, s© cºa, hay Ç‰n bên cºa s°, theo k‰ hoåch
thoát hi‹m cûa mình.

ñ‹ bi‰t thêm thông tin, xin liên låc:
The United States Fire Administration
16825 South Seton Avenue
Emmitsburg, MD 21727
Vi‰ng thæm www.usfaparents.gov

