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Thông tin có trong tài liệu này được Bộ Dịch vụ Cứu hoả và Cấp cứu (DFES) tự nguyện cung cấp với vai trò là một tổ chức dịch vụ công. Tài liệu này được chuẩn bị tốt và được lấy từ các nguồn được tin tưởng là đáng tin cậy và chính 
xác tại thời điểm xuất bản. Tuy nhiên, DFES không thể đảm bảo độ tin cậy và chính xác của thông tin này và rõ ràng khước từ mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc sự thiếu sót nào được thực hiện hoặc không 
thực hiện dựa trên thông tin này và đối với mọi hậu quả nào phát sinh từ hành động hay thiếu sót đó, dù trực tiếp hay gián tiếp. Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và người đọc nên có tư vấn độc lập và đưa ra những 
yêu cầu cần thiết của riêng mình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập dfes.wa.gov.au
hoặc liên lạc với bộ phận DFES Community Engagement - 9395 9816?

Tờ Thông tin Cháy rừng

Tôi Cập nhật Thông tin Ra sao?
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Hãy cảnh giác – nếu quý vị có thể nhìn hoặc 
ngửi thấy cháy rừng – đó là dấu hiệu cảnh 
báo
Môi trường xung quanh quý vị là nguồn thông tin tốt 
nhất. Nếu sống trong hoặc gần rừng, quý vị cần cảnh 
giác. Nếu có dấu hiệu cháy rừng, thì quý vị có thể bị 
nguy hiểm. Hành động ngay tức thì để giữ cho bản 
thân và gia đình quý vị an toàn.
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Theo dõi các cảnh báo chính thức
Trước mùa cháy, hãy đăng ký nhận thông báo về các 
cảnh báo cháy rừng trên truyền thông xã hội hoặc qua 
các ứng dụng.

Khi có trường hợp khẩn cấp, hãy theo dõi những gì 
đang diễn ra. Quý vị có thể tìm thấy thông báo và cảnh 
báo cháy rừng tại: 

 www.emergency.wa.gov.au

 13 3337 (13 DFES)

 www.twitter.com/dfes_wa

 www.facebook.com/dfeswa

 RSS feeds – đăng ký thông qua  
 www.emergency.wa.gov.au

 Đài ABC địa phương hoặc bản tin khẩn cấp 6PR

  Ứng dụng của bên thứ ba, như  
Emergency AUS, WALGA’s LocalEye,  
DPAW Alerts và National Bushfires

Vui lòng lưu ý rằng các ứng dụng này không phải do 
DFES cung cấp và DFES không đảm bảo rằng chúng sẽ 
thông báo cho quý vị trong trường hợp khẩn cấp.
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Đảm bảo rằng công ty điện 
thoại của quý vị cập nhật  
thông tin về quý vị
Trong những trường hợp đặc biệt, 
quý vị có thể nhận được cảnh báo 
qua điện thoại di động hoặc

cố định của quý vị. Hệ thống cảnh báo này (Cảnh báo 
Khẩn cấp) sử dụng địa chỉ liên lạc lấy từ công ty điện 
thoại của quý vị.

Hãy cập nhật cho công ty điện thoại địa chỉ liên lạc  
của quý vị để có thể nhận được cảnh báo, nếu có. 
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Thực hiện bốn bước sau để cập nhật thông tin về cháy 
rừng và những trường hợp khẩn cấp ở gần quý vị.

Hãy nhớ rằng không có hệ thống cảnh báo  
nào là hoàn hảo.

Hãy nhớ rằng, đám cháy có thể xảy ra bất thình lình và 
thay đổi nhanh chóng, vì vậy không thể chỉ dựa vào việc 
nhận được cảnh báo. Trách nhiệm của quý vị là cập nhật 
thông báo và cảnh giác.

Hãy linh hoạt - nhận thông tin khẩn cấp từ nhiều nguồn 
và không bao giờ chỉ dựa vào một nguồn thông tin.

Kết nối với cộng đồng – những cộng đồng kết 
nối sẽ an toàn hơn
• Tham gia một Nhóm Sẵn sàng Ứng phó với Cháy 

rừng để biết những rủi ro tại địa phương của quý vị 
• Giữ liên lạc với hàng xóm, bạn bè và gia đình, đặc biệt 

là vào những ngày có nguy cơ cháy cao
• Trao đổi với đơn vị cứu hoả hoặc chính quyền địa 

phương của quý vị về cách thức chuẩn bị ứng phó với 
cháy rừng
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