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Kế hoạch 
thoát hiểm tại 
nhà

Trong đám cháy, mỗi giây đều quý giá. Lập ra và thực hành kế hoạch thoát hiểm tại nhà 
để bạn và gia đình có th ể thoát ra nhanh chóng nếu chuông báo khói kêu. 

Hỏa hoạn có thể 
lan nhanh, khi 

chuông báo khói 
kêu, chỉ còn một 
hoặc hai phút để 

thoát ra. 

Cơ Quan Cứu 
Hỏa Quận Cam 

 Lập kế hoạch trước
• Lập kế hoạch thoát hiểm tại nhà gồm hai cách ra khỏi mỗi

phòng. Trao đổi về kế hoạch với mọi người trong nhà bạn.
• Chọn một nơi gặp gỡ bên ngoài ở phía trước và cách

nhà một khoảng cách an toàn.
• Thực hành kế hoạch thoát hiểm tại nhà ít nhất hai lần một

năm. Trong cuộc diễn tập, hãy thực hành thoát khỏi những
lối thoát khác nhau và dạy trẻ tự thoát ra.

• Nhớ phân công người giúp đỡ trẻ nhỏ, người cao niên hoặc
thành viên khuyết tật

• Làm chậm lửa lan trong nhà bằng cách đóng cửa trong khi
ngủ.

• Kiểm tra chuông báo khói mỗi tháng một lần cùng với con
để chúng nhận biết được âm thanh.

 Ứng phó an toàn nếu xảy ra hỏa hoạn
• Khói và hơi nóng bốc lên trên, vì vậy hãy bò thấp khi bạn

làm theo kế hoạch thoát hiểm tại nhà.
• Kiểm tra cửa trước khi mở. Đặt mu bàn tay lên để cảm nhận

hơi nóng từ cánh cửa, bắt đầu từ phía dưới và làm theo cách
của bạn. Nếu cám thấy cánh cửa quá nóng, đừng mở ra.
Hãy sử dụng lối ra thứ hai để thoát ra ngoài.

• Đóng cửa sau khi đã thoát ra để làm chậm khói và lửa lan
ra.

• Khi đã ra ngoài, hãy đứng ngoài. Đi ngay đến địa điểm gặp
mặt bên ngoài và KHÔNG quay lại bên trong vì bất kỳ lý
do gì.

• Gọi 9-1-1 khi bạn đã ra khỏi nhà an toàn.

 Nếu bị lửa bao vây
• Đóng cửa ngăn cánh giữa bạn và lửa.
• Dùng khăn, chăn hoặc quần áo để bịt kín khe hở của cửa và

giúp ngăn khói vào phòng.
• Gọi 9-1-1 và nói với tổng đài vị trí của bạn trong nhà.
• Ra tín hiệu kêu gọi giúp đỡ từ cửa sổ khi lính cứu hỏa đến.
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