
Nên cắm máy sưởi di 
động trực tiếp vào ổ 
cắm trên tường không 

được cắm vào dây 
nối dài.

Các ổ cắm quá tải gây 
ra thiệt hại hàng 
ngàn đô la cho nhà 
cửa và cơ sở kinh 
doanh mỗi năm. Hệ 
thống dây điện trong 
các tòa nhà cũ không 
thể xử lý tải điện lớn 
được tạo ra khi bộ mở 
rộng phích cắm và dây 
nối dài được sử dụng 
không đúng 
cách.

Các lối thoát hiểm bị 
chặn gây ra mối nguy 
hiểm về hỏa hoạn và 
có thể ngăn mọi người 
thoát ra ngoài an toàn.

Hãy bảo đảm rằng các lối thoát hiểm và cửa 
chống cháy không bị chặn bởi hộp và các vật 

cản khác. 

Bình Chữa Cháy có thể 
giúp đám cháy nhỏ trong 

phạm vi kín lan chậm 
hơn.

Tôi là Justin, 
một lính cứu hỏa và hôm 

nay tôi sẽ hướng dẫn 
một số mẹo phòng chống 

hỏa hoạn để giúp giữ 
cho doanh nghiệp của 

quý vị an toàn.

Xin chào 
quý vị, 

 EXIT

 EXIT

Phòng Cháy Chữa Cháy Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ
CÁC MỐI NGUY HIỂM TỪ ĐIỆN

CÁC LỐI THOÁT HIỂM

BÌNH CHỮA CHÁY

Biển báo lối 
thoát hiểm phải 
được bật sáng và 
có thể nhìn thấy 
rõ ràng.

Cửa chống cháy 
nên đóng để 
giúp làm giảm 
sự lây lan của 
lửa và khói.



Bình chữa cháy ABC tiêu chuẩn

Sử dụng bình chữa cháy loại K và phun vào 
gốc của ngọn lửa. Không được đổ nước vào đám 
cháy, điều này chỉ khiến tình trạng tệ hơn. 

Lửa từ dầu mỡ rất nóng và 
lan nhanh, để ngăn ngừa 

dầu mỡ tích tụ, hãy thường 
xuyên vệ sinh máy hút mùi 

và mặt bếp.

Để các dung 
môi và chất 

lỏng dễ cháy 
khác trong tủ 
bằng kim loại, 

chống lửa ở 
khu vực thông 
gió tốt, cách 
xa mọi nguồn 

nhiệt.

Hãy nhớ - an toàn bắt đầu từ quý vị. 
Nếu xảy ra hỏa hoạn, hãy cảnh báo tất 

cả mọi người rời khỏi đó và gọi 

9-1-1

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Seattle Fire De-
partment (Sở Cứu Hỏa Seattle) theo số (206) 386-1400.

Việc bảo quản dầu, sơn, nhiên liệu và các 
dung môi khác không đúng cách có thể 
dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn chực chờ xảy ra.

Không bao giờ 
chất đống giẻ 
lau dính dầu. 

Trải chúng ra một khu 
vực an toàn, bằng phẳng 
để chúng khô ráo. Chặn 
đồ lên để chúng không bị 
bay đi.

Cho giẻ khô vào thùng 
chứa bằng kim loại, 
giống như thùng sơn 
cũ, có nắp đậy kín. Đổ 
đầy nước và chất tẩy 
rửa để phân hủy dầu.

LỬA TỪ DẦU MỠ

BẢO QUẢN DẦU, SƠN, NHIÊN LIỆU VÀ 
CÁC VẬT DỤNG LÀM SẠCH

Nếu xảy ra 
hỏa hoạn, 
hãy hành 
động ngay.

Một bình 
chữa cháy 
ABC sẽ chỉ 
phun trong 
thời gian từ 
30 đến 45 
giây. 

Ngay cả khi quý vị nghĩ rằng 
lửa đã tắt, lính cứu hỏa có 
thể kiểm tra để bảo đảm 
rằng lửa không lan vào tường 
bên trong.


