An toàn hỏa hoạn tại khu học xá là một vấn
đề nghiêm trọng.
Theo Hiệp Hội Bảo Vệ Chống Hỏa Hoạn
Quốc Gia, hơn 1,700 đám cháy xảy ra hàng
năm tại các ký túc xá và gia cư, gây thiệt
hại $2.8 triệu — và con số này vẫn đang
tiếp tục tăng.
Số sinh viên bị ảnh hưởng bởi các trường
hợp khẩn cấp liên quan tới hỏa hoạn cũng
ngày càng tăng. Có nhiều nguyên nhân gây
ra hỏa hoạn tại khu học xá, nhưng vấn đề
căn bản là do thiếu kiến thức về an toàn và
ngăn ngừa hỏa hoạn.
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Cùng phối hợp với

Nấu nướng là nguyên nhân hàng đầu gây
ra các thương tích do hỏa hoạn tại các khu
học xá của trường đại học, tiếp đến là hành
động cố ý đốt phá và bất cẩn khi hút thuốc.
Việc uống quá nhiều rượu bia cũng thường
góp phần gây ra thương vong do hỏa hoạn
tại khu học xá. Rượu bia có thể làm suy
yếu khả năng suy xét và ngăn trở các nỗ
lực sơ tán.
Học sinh có thể chuẩn bị cho một cuộc
sống mới an toàn khi xa nhà bằng cách áp
dụng một số qui định hướng dẫn đơn giản
sau đây.

www.fire.state.mn.us

Học tập
và
sinh sống

NHẬN TRÁCH NHIỆM
• Ấn định một "người giám sát sự kiện," là
người không bị yếu mệt
• Dọn dẹp ngay sau các buổi tiệc và đưa
rác ra ngoài

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ?
Luôn cố gắng nhận biết và hiểu rõ các
nguy cơ hỏa hoạn trong môi trường của
bạn. Việc nhận thức kết hợp với thiết lập
một kế hoạch hành động sẽ giúp bạn có
nhiều cơ hội sống sót hơn.

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?
Rất nhiều yếu tố góp phần gây ra vấn đề
hỏa hoạn tại nơi cư ngụ của học sinh.
• Việc sử dụng hệ thống thông báo 911
không thích hợp làm trì hoãn hành động
của các nhân viên ứng cứu khẩn cấp
• Thiếu nhận thức khi có hỏa hoạn là nguy
cơ hoặc mối đe dọa trong môi trường
• Chuông báo động hỏa hoạn thường
không được lưu ý; điều đó gây trở ngại
cho các nỗ lực sơ tán
• Tình trạng sơ tán ra khỏi tòa nhà thường
chậm trễ do không có sự chuẩn bị và lập
kế hoạch trước
• Các hệ thống chuông báo động lửa và
chuông báo động khói được bảo dưỡng
không thích hợp hoặc bị phá phách khiến
không thể phát hiện được lửa ngay từ đầu
• Sử dụng các dụng cụ nấu nướng sai mục
đích, đường dây điện và đường dây điện
phụ quá tải làm tăng nguy cơ hỏa hoạn

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP
• Tìm và nhớ tất cả các lối thoát hiểm có
thể sử dụng từ phòng hoặc nơi cư ngụ của
bạn

• Không để các ổ cắm điện quá tải

• Lập một bản kế hoạch thoát hiểm trong
trường hợp có hỏa hoạn, trong đó có hai lộ
trình thoát hiểm khác nhau

• Đặt bình đun nước nóng và đèn halogen
cách những nơi có vật liệu dễ bắt cháy một
khoảng cách nhất định

• Thực hành các lộ trình thoát hiểm trong
trường hợp có hỏa hoạn

• Thổi tắt nến và hương trầm khi không có
người ở gần

• Tiến hành "kiểm tra nhà" để xem có các
mối nguy hiểm về an toàn và hỏa hoạn hay
không

• Dập tắt toàn bộ các vật liệu đang cháy
• Không hút thuốc khi quý vị mệt mỏi hoặc
yếu mệt
• Kiểm tra chuông báo động khói hàng
tháng để bảo đảm là chuông hoạt động
bình thường

• Báo cho những người ở chung phòng với
bạn biết về kế hoạch của bạn
• Gọi nha cứu hỏa tại địa phương để tìm
hiểu thêm về an toàn chống hỏa hoạn tại
nơi cư ngụ của sinh viên

• Lắp pin mới cho chuông báo động khói
khi bắt đầu mỗi học kỳ
• Biết tất cả các lối thoát ra khỏi tòa nhà
• Thực hành kế hoạch thoát hiểm của bạn

LƯU Ý NGHIÊM TÚC TỚI
CHUÔNG BÁO ĐỘNG HỎA
HOẠN
• Không bao giờ bỏ qua chuông báo động
hỏa hoạn
• Không chờ cho tới khi nhìn thấy khói
hoặc lửa mới hành động
• Đừng lo về việc "lấy đồ đạc của bạn."
Tính mạng của bạn quan trọng hơn.

HÃY CHO BẢN THÂN MỘT CƠ
HỘI!

