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PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HỆ THỐNG ĐIỆN  
 Cài đặt và kiểm tra đầu báo khói và thiết bị 

phát hiện khí carbon monoxide theo 

khuyến nghị 

 Vệ sinh các thiết bị điện theo khuyến nghị 

của nhà sản xuất. 

 Lên lịch thay pin hệ thống cảnh báo khói – 

Thay thiết bị cảnh báo khói mỗi mười năm. 

 Đăng ký nhận thông báo từ các cơ quan khí 

tượng trong trường hợp khẩn cấp về thời tiết. 
 Chuẩn bị kế hoạch thoát hiểm khi hỏa 

hoạn và thực hành diễn tập. 

 Đặt đèn pin & pin dự phòng ở tủ đầu giường 

& các khu vực khác trong nhà. 
 Vị trí sắp xếp đồ đạc, nội thất, rèm cửa và 

các vật liệu dễ cháy cách nguồn nhiệt ít 

nhất 1m.  
Kiểm tra nguồn điện để kịp thời sửa chữa 

 Sử dụng két an toàn chống cháy & chống 

thấm nước cho những vật giá trị. 

 Thay thế các nắp ổ cắm nếu chúng bị hỏng 

hoặc bị mất.   
 Đặt bình chữa cháy trong nhà, kiểm tra & 

học cách sử dụng chúng theo khuyến nghị. 

 Lắp đặt thiết bị ngắt mạch tiếp đất gần các 

khu vực có nước như nhà bếp, nhà tắm, 

phòng giặt và garage. 
 Để bộ phòng chống thảm họa ở vị trí an 

toàn, kiểm tra & thay thế mỗi 6 tháng (nếu 

cần). 

 Sắp xếp các thiết bị điện nhỏ xa nguồn nước 

 Đặt thang thoát hiểm gần bất kỳ cửa sổ nào 

hoặc ban công. 

 Không dùng quá nhiều phích cắm điện cùng 

một ổ cắm, tránh quá tải.  
 Đặt các thiết bị dễ cháy nổ ở nơi an toàn 

và xa nguồn nhiệt. 

 Kiểm tra hệ thống dây điện định kỳ. 

 Bảo quản các loại hóa chất & chất dễ cháy 

ở nơi an toàn, tránh xa nguồn lửa và tầm 

tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

khi dùng & các khuyến nghị về việc loại 

bỏ. 
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HỆ THỐNG GAS HỆ THỐNG NƯỚC 
 Vệ sinh & kiểm tra các thiết bị sử dụng gas 

theo khuyến cáo của nhà sản xuất 

 Tìm các dấu hiệu hư hỏng của hệ thống nước 

ở tầng áp mái, tầng hầm hoặc các khu vực 

chứa hệ thống đường ống.  

Các bước cần làm khi xuất hiện cảnh bảo rò rỉ gas 
 Kiểm tra định kỳ các vòi nước, van khóa, 

toilet. 
 KHÔNG bật hoăc tắt các thiết bị có kết nối 

điện.  

 Kiểm tra hệ thống vòi phun tưới. 

 Rời khỏi nhà ngay lập tức.   Làm sạch & kiểm tra máy hút ẩm.    

 Gọi đến số điện thoại khẩn cấp sau khi đã 

ra ngoài an toàn 

 Cài đặt nhiệt độ nước nóng ở mức 50 độ C 

(120 độ F) hoặc thấp hơn để ngăn ngừa 

bỏng. Sử dụng các thiết bị an toàn cho trẻ 

em hoặc thiết bị chống bỏng trên vòi nước 

nóng nếu cần thiết. 
   Đặt lịch thợ chuyên nghiệp định kỳ kiểm tra 

áp lực nước & tìm dấu hiệu rò rỉ trong đường 

ống.  
   Không đổ hóa chất vào hệ thống thoát nước, 

nên vứt bỏ hóa chất theo khuyến cáo cho 

từng loại.  
   Không đổ dầu mỡ xuống hệ thống thoát nước 

mà nên để nguội & đông đặc rồi vứt vào 

thùng rác. 
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GARAGE CƠ SỞ HẠ TẦNG  
 Bảo quản dụng cụ & thiết bị sắc nhọn đúng 

cách để tránh bị thương. 

 Kiểm tra vết nứt hoặc hư hỏng ở các cửa sổ, 

cửa ra vào, tường hoặc nền móng. Đảm bảo 

cửa ra vào & cửa sổ kín gió & nước. 
 Cất giữ hóa chất & xăng dầu tránh xa các 

nguồn nhiệt. Xả hóa chất ra khỏi thiết bị 

khi không sử dụng. Lau chùi ngay các vết 

tràn hóa chất. 

 Kiểm tra hệ thống điện, nước, dây cáp ở các 

vị trí ít lui tới như kho, gác xép. Nên sử dụng 

vật liệu cách nhiệt để tiết kiệm năng lượng. 

 Sử dụng điều khiển an toàn để khóa thiết 

bị. Đảm bảo các thiết bị sử dụng đúng 

chức năng & kiểm tra các bộ phận tách rời. 

 Dọn sạch các vũng nước đọng xung quanh 

nhà để tránh thu hút các loại bọ/ mối/ động 

vật gây hại  
 Đặt thang ở vị trí xa tầm với của trẻ em. 

 
Làm sạch máng xối, lỗ thông hơi hoặc hệ 

thống sưởi/ điều hòa định kỳ.  

 Lưu trữ an toàn các vật dụng có thể gây hại 

cho trẻ em như pin, các bộ phận nhỏ, dây 

hoặc ống mềm.  

 Đặt lịch dịch vụ chuyên nghiệp định kỳ khử 

trùng mối mọt & côn trùng.  

Hệ thống giám sát báo động nên bao gồm cả 

nhà để xe: 

 Định kỳ kiểm tra & sửa chữa sàn gỗ, cầu 

thang, lan can, mái nhà, ống khói, cống 

rãnh, máng xối & hệ thống đèn bên ngoài. 
 Sử dụng cả khóa cơ bản ở cửa garage để 

tránh việc bị mở cửa từ các thiết bị điều 

khiển từ xa khác.   

 Tỉa cành/ cây cối, phát quang bụi râm nếu 

có. Kiểm tra xem có cây lớn gần nhà mà rễ 

có thể ảnh hưởng đến phần móng của ngôi 

nhà.  

 Có thể xem xét việc lắp thêm tấm che cửa 

mở để ngăn trẻ nhỏ tự mở cửa. 
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