
Báo động khói

Gần hai phần ba số ca tử vong do cháy nhà xảy ra trong các ngôi nhà không có chuông báo 
khói hoạt động. Hãy bảo vệ gia đình bạn bằng cách lắp đặt thiết bị báo khói, kiểm tra thường 
xuyên và thực hành diễn tập chữa cháy tại nhà. 

Thiết bị báo khói 
hoạt động sẽ giảm 

50% nguy cơ tử 
vong trong vụ cháy 

nhà. 

Lắp đặt 
• Lắp đặt thiết bị báo khói trong tất cả các phòng ngủ, hành

lang bên ngoài phòng ngủ hoặc khu vực ngủ và ở tất cả các
tầng trong nhà.

•

•

Lắp đặt thiết bị báo khói trên trần nhà hoặc trên tường. Đảm
bảo thiết bị này cách bếp ít nhất 10 feet và 3 feet từ cửa
dẫn đến bếp để tránh tình trạng báo động giả.
Để chuông báo khói cách xa phòng tắm có bồn tắm hoặc vòi
hoa sen, ống dẫn hoặc ống thông hơi làm mát hoặc sưởi và
quạt trần hoặc cả nhà.

• Kiểm tra mặt sau để biết ngày sản xuất và thay thế tất cả
thiết bị khi chúng 10 tuổi.

• Sử dụng các chuông báo khói được kết nối với nhau để khi
một âm thanh phát ra, tất cả đều phát ra âm thanh.

• An toàn nhất là khi sử dụng cả báo khói ion hóa và quang
điện. Báo khói ion hóa nhanh hơn để cảnh báo về đám cháy.
Báo khói quang điện nhanh hơn để cảnh báo về đám cháy
âm ỉ.

• Có sẵn thiết bị báo khói đặc biệt có đèn nhấp nháy và thiết bị
rung giường cho những người khiếm thính hoặc suy giảm
thính lực.

Kiểm tra 
• Kiểm tra tất cả các thiết bị báo khói mỗi tháng một lần.
• Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất về làm sạch để giữ

cho thiết bị báo khói hoạt động tốt.
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Bảo vệ 
• Lập một kế hoạch thoát hiểm khỏi nhà có hai cách ra khỏi

mỗi phòng và một nơi gặp nhau bên ngoài.
• Dạy cho trẻ biết tiếng chuông báo khói và phải làm gì nếu

nghe thấy.
• Thực hành diễn tập chữa cháy tại nhà ít nhất hai lần một năm.
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