Kế hoạch Thoát hiểm khỏi Nhà:
Bốn Điều Có thể Cứu Mạng Bạn

Lắp đặt!

Thử nghiệm!

Lập sơ đồ!

Thực hành !

Đừng để quá muộn với một
kế hoạch thoát khỏi đám
cháy trong nhà
Đã quá muộn để bắt đầu phát triển một kế hoạch
thoát khỏi đám cháy trong nhà khi đám cháy đã
bùng phát. Mọi người trong nhà cần được chuẩn bị
trước, để họ có thể hành động kịp thời khi nghe thấy
chuông báo khói.
Chuông báo khói mang lại thời gian cần thiết để
thoát khỏi đám cháy một cách an toàn. Lập kế
hoạch thoát khỏi đám cháy trong nhà và thực hành
để đảm bảo rằng mọi người biết cách sử dụng thời
gian đó một cách hiệu quả.

Danh mục kiểm
tra HỎA HOẠN
TRONG NHÀ

Kế hoạch thoát ra khỏi nhà bao gồm:


hai lối thoát hiểm ở mỗi phòng trong nhà
(thường là một cửa chính và một cửa sổ);



các chuông báo khói được lắp đặt đúng cách
hoạt động tốt trong khắp ngôi nhà;



mmột nơi gặp mặt bên ngoài và trước
ngôi nhà nơi mà mọi người sẽ gặp nhau ngay
khi thoát ra ngoài;



Biết cách tiếp cận và hiểu biết về dịch vụ 9-1-1.

Nếu bạn có câu hỏi nào hoặc cần thêm
thông tin về chuông báo khói, vui lòng
gọi điện cho:
Cơ quan Phòng cháy & Cứu hỏa Portland
(503) 823-3700

CƠ QUAN PHÒNG
CHÁY & CỨU HỎA
PORTLAND

Luôn Sẵn sàng, Luôn Có mặt
(503) 823-3700

Cảnh báo Sớm và
Thoát hiểm
Cơ hội thoát khỏi một đám cháy trong nhà
của gia đình bạn phụ thuộc vào cảnh báo trước
từ các chuông báo khói và kế hoạch thoát hiểm
được bạn hoạch định trước.
Đám cháy có thể lan rộng nhanh chóng ra
khắp ngôi nhà, bạn chỉ có thời gian trong hai
phút để thoát khỏi ngôi nhà một cách an toàn
sau khi nghe thấy chuông báo.
Theo khảo sát của Hiệp hội Phòng chống Hỏa
hoạn Quốc gia, chỉ một trong mỗi ba hộ gia
đình người Mỹ đã thực sự xây dựng và thực
hành kế hoạch thoát khỏi đám cháy ở nhà.
Trong khi 71% người Mỹ có kế hoạch thoát
hiểm trong trường hợp có hỏa hoạn thì chỉ có
47% số người đó thực hành kế hoạch này.
Một phần ba số hộ gia đình người Mỹ đã
ước lượng được rằng họ sẽ có ít nhất 6 phút
trước khi đám cháy bùng phát trong nhà của họ
sẽ trở nên đe dọa đến tính mạng. Thời gian bạn
có thường ít hơn. Và chỉ 8% nói rằng suy nghĩ
đầu tiên của họ khi nghe thấy tiếng chuông báo
khói là chạy ra ngoài!
Đó là lý do tại sao việc lắp đặt đúng chuông
báo lại quan trọng đến vậy và cần có kế hoạch
thoát hiểm ra khỏi nhà.
Tài liệu này sẽ giới thiệu cho bạn về các
bước đó.

Chuông báo Khói:
Đường dây Bảo vệ Đầu tiên
của bạn



Thiết lập và thực hành kế hoạch thoát
khỏi đám cháy trong nhà.



Dạy các con bạn sử dụng đúng cách hệ
thống dịch vụ 9-1-1.



Vẽ sơ đồ mỗi tầng trong nhà bạn; chỉ ra
tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.

Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo trì
đúng cách. Các chuông báo khói có thể cứu nhiều
mạng sống, nhưng chỉ khi chúng được lắp đặt và
bảo trì đúng cách.



Tìm ra hai cách để thoát khỏi mỗi
căn phòng.



Quá nhiều bụi bẩn, dầu mỡ hoặc các chất liệu
khác trong chuông báo có thể khiến nó hỏng hóc.
Hút bụi phần lưới bảo vệ chuông báo của bạn.

Đảm bảo tất cả các cửa ra vào và cửa sổ
đều dẫn ra ngoài một cách dễ dàng.



Dạy các con bạn cách tự mình thoát hiểm
trong trường hợp bạn không thể giúp
chúng.



Lắp đặt chuông báo ở mỗi tầng nhà bên ngoài
mỗi khu vực nghỉ ngơi và mỗi phòng ngủ.



Đảm bảo có chuông báo trên trần nhà hoặc trên
tường dưới trần nhà 4-12 inch. Đặt chúng cách xa
các lỗ thông khí hoặc công tơ điện; cần tránh xa
dòng không khí cao hoặc "các điểm chết".





Kế hoạch Thoát hiểm
của Bạn:
Mỗi Giây đều Quan trọng

Để bảo vệ ngôi nhà và gia đình bạn, bạn nên chọn Có ở
tất cả các mục này:

Để bảo vể ngôi nhà và gia đình bản, bản nên chọn
Có ở tảt cả các mục này:

CHUÔNG BÁO KHÓI

KẾ HOẠCH THOÁT HIỂM
KHỎI NHÀ

1. Chuông báo khói được lắp đặt trên
mỗi tầng trong nhà tôi.
2. Chuông báo khói được đặt trong và
gần mỗi phòng ngủ, trên trần nhà hoặc.
3. Chuông báo khói được thử nghiệm
theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4. Pin được thay thế khi cần.
5. Có thể nghe thấy chuông báo khi
thức cũng như khi ngủ.

CÓ KHÔNG

1. Bạn có một kế hoạch thoát
hiểm không?
2. Bạn có thực hành thường
xuyên không?
3. Kế hoạch thoát hiểm có bao gồm
nơi gặp mặt an toàn không?
4. Có hai cách để thoát khỏi mỗi căn
phòng không?
5. Số điện thoại khẩn cấp 9-1-1
được dán trên mỗi điện thoại.

CÓ KHÔNG

