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Những vụ hỏa hoạn gây chết người gần đây tại các tòa nhà cao tầng đã khiến 
người dân Mỹ phải suy nghĩ lại về vấn đề an toàn chống hỏa hoạn. Bí quyết để 
bảo vệ an toàn chống hỏa hoạn đối với những người cư ngụ và làm việc trong các 
tòa nhà đặc biệt này là áp dụng những cách thức ngăn ngừa và bảo vệ an toàn 
chống hỏa hoạn dành riêng cho các tòa nhà cao tầng. 
 
Nha Cứu Hỏa Bloomington muốn quý vị biết rằng có những cách bảo vệ an toàn 
chống hỏa hoạn đơn giản mà quý vị có thể áp dụng để bảo toàn tính mạng và thiệt 
hại về tài sản cho các đám cháy ở tòa nhà cao tầng. 
 
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VỀ HỎA HOẠN 
TRONG Tòa Nhà Cao Tầng  
• Không bao giờ khóa lối thoát hiểm trong trường hợp có hỏa hoạn hoặc cửa ra vào, hành lang hoặc cầu 
thang. Cửa thoát hiểm trong trường hợp có hỏa hoạn giúp quý vị thoát ra ngoài trong trường có đám 
cháy và làm chậm lại mức độ lửa và khói lan rộng. Không bao giờ dựa vào cầu thang hoặc mở cửa thoát 
hiểm trong trường hợp hỏa hoạn khác. 
• Tìm hiểu về kế hoạch sơ tán của tòa nhà. Bảo đảm là tất cả mọi người đều biết những việc cần làm nếu 
chuông báo động hỏa hoạn kêu. Cùng lập kế hoạch và thực hành kế hoạch thoát hiểm của quý vị. 
• Bảo đảm là quản lý tòa nhà niêm yết các sơ đồ thoát hiểm ở các khu vực có đông người qua lại, ví dụ 
như khu sảnh. 
• Tìm hiểu về âm thanh chuông báo động hỏa hoạn trong tòa nhà của quý vị và niêm yết các số điện 
thoại liên lạc khẩn cấp ở gần tất cả các máy điện thoại. 
• Biết ai là người chịu trách nhiệm bảo trì các hệ thống bảo vệ an toàn chống hỏa hoạn. Bảo đảm là 
không có chướng ngại vật chắn các loại máy này và báo cáo ngay nếu thấy dấu hiệu máy hư hỏng hoặc 
không hoạt động cho quản lý tòa nhà biết. 

 
KHÔNG HOẢNG SỢ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP LIÊN QUAN 
TỚI HỎA HOẠN TRONG TÒA NHÀ CAO TẦNG  
• Đừng nên cứ coi như là đã có người gọi nha cứu hỏa. 
• Gọi ngay số 911. Việc thông báo sớm cho nha cứu hỏa là rất quan trọng. Nhân viên điều vận sẽ hỏi các 
câu hỏi về trường hợp khẩn cấp đó. Cố gắng giữ bình tĩnh và cung cấp cho nhân viên điều vận các thông 
tin mà họ yêu cầu. 

 
NẾU THẤY CỬA NÓNG KHI CHẠM VÀO 
Trước khi quý vị tìm cách rời căn hộ hoặc căn phòng của mình, hãy dùng mặt sau của bàn tay chạm vào 
cửa. Nếu cảm thấy ấm khi chạm vào, đừng nên mở cửa. Hãy tiếp tục ở trong căn phòng đó. 
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• Dùng khăn tắm, giẻ lau, đồ trải giường hoặc băng keo bịt kín những kẽ hở xung quanh cửa và che lỗ 
thông hơi để tránh khói lọt vào bên trong.  
• Nếu có máy điện thoại trong phòng nơi quý vị bị mắc kẹt, hãy gọi lại số 911 để cho họ biết chính xác 
nơi quý vị đang có mặt. Hãy làm việc này ngay cả khi quý vị đã nhìn thấy xe cứu hỏa ở dưới đường. 
• Chờ tại cửa sổ và phát tín hiệu để nhờ giúp đỡ bằng cách dùng đèn pin hoặc dùng một miếng vải để 
vẫy. 
• Nếu có thể được, hãy mở cửa sổ và ở phía trên và phía dưới, nhưng không đập vỡ cửa sổ, quý vị có thể 
cần phải đóng cửa sổ lại nếu khói ùa vào. 
• Hãy kiên nhẫn. Việc giải cứu tất cả những người có mặt trong một tòa nhà cao tầng có thể phải mất tới 
vài giờ đồng hồ. 

 
NẾU CHẠM VÀO CỬA NHƯNG KHÔNG THẤY ẤM 
• Nếu quý vị muốn mở cửa, hãy ép người vào cửa đồng thời cúi người thấp xuống sàn và từ từ mở hé 
cửa một chút. Làm như vậy để kiểm tra xem có lửa hoặc khói trong hành lang hay không. 
• Nếu trong hành lang hoặc cầu thang không có khói, hãy làm theo kế hoạch sơ tán của tòa nhà của quý 
vị. 
• Nếu quý vị không nghe thấy chuông báo động hỏa hoạn của tòa nhà, hãy kéo “dây kéo” chuông báo 
động hỏa hoạn ở nơi gần nhất khi rời khỏi tầng lầu đó. 
• Nếu quý vị gặp khói hoặc lửa trên đường ra, hãy quay trở lại ngay căn phòng của quý vị và đóng cửa 
lại. Gọi 911 và cho nhân viên điều vận biết là quý vị bị mắc kẹt trong phòng. 

 
NẾU QUÝ VỊ DI CHUYỂN KHÓ KHĂN 
Nơi trú ẩn là nơi trú ngụ tạm thời để tránh hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác. Những 
người đi lại khó khăn phải có thể di chuyển được từ khu vực trú ẩn sang đường công cộng, mặc dù 
việc di chuyển như vậy có thể phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những người khác. 
 
Nếu quý vị di chuyển khó khăn – hãy chờ trong cầu thang và đóng cửa. Nha Cứu Hỏa sẽ kiểm tra 
mỗi cầu thang trong thời gian chuông báo động hỏa hoạn kêu và sẽ sơ tán quý vị nếu cần hoặc giúp 
quý vị trở lại căn hộ của mình. Nếu quý vị không bắt buộc phải tự xuống hết cầu thang một mình.   
 
 
SAU KHI XẢY RA MỘT TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VỀ HỎA HOẠN 
TRONG Nhà Cao Tầng 
• Sau khi quý vị đã ra khỏi tòa nhà, HÃY Ở BÊN NGOÀI! Không quay trở lại bên trong vì bất kỳ lý do 
gì cho tới khi Nha Cứu Hỏa cho phép quý vị trở lại căn phòng của mình. 
• Cho nha cứu hỏa biết nếu quý vị biết có người còn mắc kẹt trong tòa nhà đó. 
• Chỉ vào tòa nhà khi nha cứu hỏa thông báo có thể làm như vậy một cách an toàn. 
 


