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Theo kết quả nghiên cứu chúng ta biết rời nhà 
chậm trễ có thể có hậu quả chết người. Trong hơn 
100 năm qua 60% số người chết vì cháy rừng là bị 
chết cách nơi họ cư trú trong vòng 100 mét.

Hành động lập tức. Đừng bao giờ ‘đợi xem sao’ đối 
với những gì có thể xảy ra. Di tản vào phút cuối có thể 
có hậu quả chết người. Không bao giờ nghi ngờ kế 
hoạch của quý vị.

Hãy tải về máy kế hoạch sống sót cháy rừng mẫu tại 
trang mạng www.dfes.wa.gov.au ngay hôm nay.

Nó có thể cứu mạng quý vị!
Nếu cư ngụ gần hoặc trong vùng nhiều cây cối, soạn thảo và sử dụng 
kế hoạch sống sót cháy rừng là điều rất quan trọng. Kế hoạch này sẽ 
giúp quý vị tránh phải đưa ra những quyết định cấp bách để rồi có thể 
có hậu quả chết người trong trận cháy rừng.

Những Gợi Ý Cho Kế Hoạch 
Sống Sót Cháy Rừng
■ Kế hoạch của quý vị phải phù hợp với quý vị và gia 

đình. Kế hoạch sống sót cháy rừng của mỗi người 
sẽ khác nhau và tùy thuộc hoàn cảnh riêng.

■ Nếu sống một mình, quý vị hãy soạn thảo kế 
hoạch này cùng với hàng xóm.

■ Viết kế hoạch của quý vị xuống và tin tưởng hoàn 
toàn vào kế hoạch này khi đến lúc phải thực hiện 
kế hoạch.

■ Chuẩn bị và thực tập kế hoạch của quý vị với tất 
cả người trong gia đình trước mùa cháy rừng 
bắt đầu.

■ Duyệt lại kế hoạch khi hoàn cảnh gia đình của 
quý vị thay đổi.

■ Đừng quên bao gồm vật nuôi và gia súc trong kế 
hoạch sống sót cháy rừng của quý vị.

Cháy rừ ng

Kế Hoạch Sống Sót Cháy Rừng
Tờ Thông tin

Kế hoạch của quý vị phải bao gồm:
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Yếu tố phát khởi để quý vị rời nhà hoặc 
bắt đầu bảo vệ ngôi nhà.

Một quyết định chín chắn về việc liệu quý 
vị sẽ rời nhà đi đến nơi an toàn hơn hoặc 
ở lại và chủ động bảo vệ ngôi nhà.

Một kế hoạch dự phòng. Các điều kiện 
khi xảy ra trận cháy rừng có thể thay đổi rất 
nhanh, thường không báo trước. Kế hoạch 
của quý vị phải linh động và bao gồm các 
tình huống quý vị có thể phải đương đầu 
trong hoặc sau khi xảy ra trận cháy rừng.

Quý vị sẽ đi đâu và đi đến đó bằng cách 
nào nếu dự tính sẽ rời nhà đi đến nơi an 
toàn hơn?

Thông tin trong tài liệu này do Department of Fire and Emergency Services (DFES) tự 
nguyện phổ biến để phục vụ công chúng. Thông tin này đã được soạn với thiện tâm 
và thu thập từ nguồn thông tin đáng tin cậy và chính xác vào thời điểm phát hành. 
Thế nhưng, chúng tôi không thể bảo đảm độ tin cậy và độ chính xác của thông tin và 
DFES khẳng định không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc sai sót nào được 
thực hiện hoặc không được thực hiện dựa trên thông tin này và đối với bất kỳ hậu quả 
nào dù trực tiếp hay gián tiếp, bắt nguồn từ hành động hoặc sai sót như vậy. Mục đích 
dự tính của ấn phẩm này chỉ là thông tin hướng dẫn và người đọc nên tìm thêm thông tin 
hướng dẫn độc lập của riêng mình và tự tìm hiểu những gì cần thiết đối với mình.

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập www.dfes.wa.gov.au hoặc gọi cho  
DFES Community Engagement qua số 9395 9816.


