
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.

06Lịch chuẩn bị cho bất động sản của quý vị

Làm sao để chuẩn bị cho bất động sản 
của quý vị?

Khu vực để bảo vệ bất động sản là gì?
Asset protection zone (APZ) là khu vực trống trải 
rộng ít nhất 20 mét xung quanh ngôi nhà ở tứ phía, 
trong khu vực này có rất ít hoặc không có gì để bốc 
cháy. Tại các khu vực dân cư ngoại ô, điều này có thể 
có nghĩa là toàn bộ mảnh đất của quý vị sẽ là một 
phần của APZ của quý vị.

■ ■ Chuẩn bị khoảng trống trải để chống cháy 
(fi rebreaks) theo đúng thông báo về những 
khoảng trống chống cháy của chính quyền 
địa phương. Bảo đảm lối xe ra vào không 
bị cản trở.

■ ■ Gắn lắp lưới và cửa chớp để bảo vệ nhà của 
quý vị khỏi bị than hồng tấn công.

■ ■ Bít kín tất cả chỗ trống/khe hở dưới sàn nhà, 
mái nhà, mái hiên, lỗ thông hơi, cửa sổ trần, 
ống khói và các bức tường ốp.

■ ■ Đốt bớt để giảm hiểm họa – muốn biết 
thêm thông tin, hãy sử dụng DFES Winter 
Burning Guide. Muốn có tài liệu này, liên lạc 
với DFES Environmental Protection Branch 
qua số 9395 9300.

■ ■ Có sẵn nguồn nước khẩn cấp không nối với 
đường ống cấp nước.

■ ■ Thảo luận với gia đình và hàng xóm của quý vị 
về biện pháp phòng cháy và chuẩn bị sẵn sàng.

Để tạo ra khu vực rộng 20 mét hầu bảo 
vệ bất động sản, quý vị có thể thực 
hiện các biện pháp khác nhau cho bất 
động sản của mình để giảm thiểu hiểm 
họa như:

■■  Giảm bớt lượng nhiên liệu xung 
quanh nhà, dọn sạch cỏ dài, cào lá 
và cành cây và cắt tỉa bớt cây bụi.

■ ■ Phun thuốc diệt cỏ và cỏ dại.

■ ■ Đốt bớt nhiên liệu cố ý tại bất động sản 
của quý vị. Hỏi cơ quan chính quyền địa 
phương về giấy phép và những hạn chế 
đối với việc đốt bớt nhiên liệu cố ý.

■ ■ Dời các thứ dễ cháy như đống củi cách xa 
ngôi nhà quý vị.

Trong nhiều tình huống, dọn sạch cây cỏ bằng 
tay và máy móc là cách tốt nhất để bảo vệ bất 
động sản của quý vị. Những cách này là dễ 
sắp xếp để thực hiện hơn và được coi là cách 
an toàn hơn so với đốt bớt nhiên liệu để giảm 
thiểu hiểm họa.

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.

Đừng đợi cho đến lúc mùa hè bắt đầu mới chuẩn bị nhà cửa và gia 
đình quý vị cho mùa cháy rừng. Trong năm, quý vị có thể thực hiện rất 
nhiều điều sẽ giúp chuẩn bị bất động sản của mình cho mùa cháy rừng. 
Chăm sóc bất động sản của quý vị quanh năm – Làm giảm nguy cơ 
cháy rừng của quý vị ngay bây giờ!
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Có các biện pháp phòng ngừa quý vị có thể 
thực hiện ngay để giúp bảo vệ quý vị và bất 
động sản của mình đối với vấn đề cháy rừng:

Cháy rừng
Tờ Thông tin

S
ep

te
m

b
er

/2
01

5/
V

3.
0


