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AN TOÀN HỎA 
HOẠN MÙA HÈ

An Toàn khi Nướng Đồ Ăn
Không có gì thích thú hơn việc nướng bánh hamburger và xúc xích tới nướng gà ngoài trời.  Thực tế, đây là 
một trong những cách nấu đồ ăn thông dụng nhất.  Nhưng việc nướng đồ ăn có thể là mối nguy hiểm cho 
căn nhà và gia đình quý vị nếu nó nằm quá gần bất kỳ vật dễ cháy nào.
• Nướng BBQ dùng khí prô-pan và than hoa chỉ nên ở ngoài trời và tránh xa nhà (trong các căn nhà một 

hộ gia đình, quy định địa phương yêu cầu cách xa 10 feet cấu trúc có thể cháy trong các cộng đồng 
căn hộ), sân lan can cũng như cách xa ngoài mái hiên và các cành cây rủ.

• Giữ trẻ em và thú nuôi ít nhất ba feet cách xa chỗ nướng. (Một nửa trong tất cả các thương tổn là bỏng 
nhiệt do nướng.)

• Không bao giờ bỏ mặc lò nướng không có người trông dù chỉ trong vài giây.
• Giữ lò nướng sạch sẽ bằng việc loại bỏ dầu hay mỡ tích tụ trong các khay và nồi hứng.
• Cuối cùng, trong khi điều quan trọng cần ghi nhớ là giữ an toàn khi nướng đồ ăn mọi lúc, Tháng Bảy là 

tháng đỉnh điểm về hỏa hoạn khi nướng đồ ăn.

Pháo Hoa
Mùa hè và những sự kiện đặc biệt như Ngày Độc Lập thường đi kèm với pháo hoa, diễu hành, tiệc nướng, 
lễ hội hóa trang, dã ngoại, hòa nhạc cũng như nhiều các sự kiện công cộng và riêng tư ăn mừng lịch sử, 
chính quyền và truyền thống ở Hoa Kỳ. Pháo hoa đẹp nhưng cũng có thể cực kỳ nguy hiểm cho con người 
và tài sản.
• Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia không khuyến khích sử dụng pháo hoa dân dụng bao gồm cả pháo sáng, vì 

chúng có thể nóng tới 1200 độ Fahrenheit.  Để so sánh, kính tan chảy ở nhiệt độ 900 độ F.
• Pháo sáng là nguyên nhân cho một phần tư số thương tích khẩn cấp trong nhà do pháo hoa gây ra
• Mỗi năm có hơn 16,000 vụ hỏa hoạn được ghi nhận với nguyên nhân do sử dụng pháo hoa.
• Nếu quý vị muốn xem pháo hoa, hãy tới các buổi bắn pháo hoa công cộng do các chuyên gia sắp xếp.
• Luôn chú ý tới trẻ em khi sử dụng pháo hoa.

Mùa hè... mùi của kem chống nắng và xịt côn trùng bay trong không khí.  
Cảm giác nhoi nhói của cỏ vừa cắt chọc vào chân khi quý vị bước trên sân 
vườn. Trẻ em chạy dọc lối đi bộ vung vẩy pháo sáng khi pháo hoa nổ trên 
đầu. Dù quý vị nghĩ tới hình ảnh nào khi nghĩ tới mùa hè... Dịch Vụ Hỏa 
Hoạn và Khẩn Cấp Quận Gwinnett muốn nhắc nhở quý vị về việc giữ an 
toàn trong mùa hè này.
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An Toàn với Nước
Khi nhiệt độ mùa hè bắt đầu lan tỏa ở Georgia, mọi người thường tìm tới các bể bơi công cộng và tư nhân, 
hồ nước, sông và các hoạt động dưới nước để giải nhiệt mùa hè.  Việc bảo vệ bản thân quý vị khỏi ánh 
sáng nóng của mặt trời là rất quan trọng, nhưng hầu hết mọi người không nghĩ tới sự an toàn dưới nước và 
xung quanh.
• Không bao giờ bơi một mình, và luôn đảm bảo có người cứu hộ hoặc một người khác không ở dưới 

nước có thể quan sát khi mọi người ở dưới nước.
• Luôn giám sát trẻ em khi chúng ở dưới nước.  Một qui tắc theo kinh nghiệm là phụ huynh luôn ở cạnh 

khoảng một cánh tay với con trẻ.
• Trẻ em và những người biết bơi ít kinh nghiệm nên luôn mặc áo phao khi ở dưới nước hoặc xung quanh.
• Nếu có nghi ngờ về độ sâu của nước, luôn thò chân thử trước.  Không nhảy hoặc phi cắm đầu vào chỗ 

nước nông hoặc nước đục/bùn.
• Tránh chỗ thoát nước bể bơi.  Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ em vì tóc, đồ bơi, hoặc tay chân của 

chúng thường là nguyên nhân gây đuối nước ở nhóm độ tuổi này.
• KHÔNG BAO GIỜ uống đồ uống có cồn và bơi lội, ngay cả ở những chỗ nông.
• Cuối cùng, rất quan trọng khi để ý giật điện khi tận hưởng vui chơi với nước.  Luôn kiểm tra bất kỳ dây 

điện nào bị hở và nhớ rằng nước dẫn điện tới bất kỳ khu vực nào ướt hoặc ẩm.
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