LỜI KHUYÊN PHÒNG NGỪA CHÁY CHO NHÀ
BÊN NGOÀI
•
•
•
•
•
•

Đảm bảo an toàn cho căn nhà và khu vực gara bằng cách khóa các cửa ra vào và cửa sổ
Dọn sạch cây cỏ, cỏ dại, rác hay bất cứ thứ gì có thể bắt lửa xung quanh nhà. Dọn sạch các chất
dễ cháy khỏi khu vực để xe hơi
Để thùng rác, thùng đựng đồ tái chế và thùng đựng rác thải sân vườn cách xa tường và mái hiên
ít nhất năm feet. Nếu có thể, hãy để các thùng đó ở một khu vực an toàn. Không để các thùng
đựng quá đầy
Khách hàng thương mại có thể gọi đến Seattle Public Utilities (Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công
Cộng Seattle) theo số (206) 684-7665 để sắp xếp giao và lắp đặt khóa cho các thùng đựng đồ tái
chế và thùng đựng rác thải
Cắt tỉa cây bụi ở cửa ra vào và cửa sổ để cải thiện tầm nhìn
Lắp đặt đèn cảm biến chuyển động ở bên ngoài hoặc cân nhắc luôn bật đèn

BÊN TRONG
•
•
•

Kiểm tra máy báo khói để đảm bảo chúng hoạt động
Có sẵn kế hoạch sơ tán trong trường hợp hỏa hoạn cho mọi thành viên gia đình. Hãy đảm bảo
kế hoạch đó bao gồm mọi người biết các lối thoát hiểm và địa điểm gặp mặt bên ngoài
Nếu quý vị có bình cứu hỏa, hãy biết vị trí của nó và cách sử dụng

LỜI KHUYÊN PHÒNG NGỪA CHÁY CHO DOANH NGHIỆP /
TÒA NHÀ
BÊN NGOÀI
•
•
•
•
•
•

Đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và khu vực gara bằng cách khóa các cửa ra vào và cửa sổ
Dọn sạch giấy vụn, cây cỏ, cỏ dại, rác hay bất cứ thứ gì có thể bắt lửa xung quanh tòa nhà
Không để các thùng đựng rác quá đầy. Để các thùng đựng rác và thùng đựng cách xa tường và mái
hiên ít nhất năm feet. Chỉ sử dụng các thùng đựng bằng kim loại hoặc mạ kim loại
Khóa các thùng đựng rác thương mại hoặc để thùng đựng ở khu vực an toàn
Cắt tỉa cây bụi ở cửa ra vào và cửa sổ để cải thiện tầm nhìn
Lắp đặt đèn cảm biến chuyển động ở bên ngoài

Các lời khuyên bổ sung cho công trường xây dựng:
•
•
•
•
•

Lắp đặt an toàn hàng rào bảo vệ tại các công trường xây dựng

Cất dung môi, nhiên liệu và công cụ trong hộp đựng có khóa hoặc cất chúng khỏi khu vực làm
việc khi quý vị không sử dụng
Dọn sạch rác thải và các mảnh vụn khỏi khu vực làm việc
Cố gắng không cất trữ quá nhiều vật liệu ở khu vực làm việc
Khóa các cửa ra vào và cửa sổ của công trường khi đội ngũ công nhân không làm việc tại đó

BÊN TRONG
•
•
•

Kiểm tra hệ thống an toàn hỏa hoạn và tính mạng, bao gồm cả bình cứu hỏa, để đảm bảo chúng
hoạt động và tuân thủ các bộ luật
Xây dựng và thực hành kế hoạch ứng phó với hỏa hoạn
Để các lối thoát hiểm thông thoáng giúp việc sơ tán có thể diễn ra nhanh chóng hơn
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