Cháy hoang dã
Cháy hoang dã đe dọa mạng sống và hủy hoại các ngôi nhà và nguồn tài nguyên thiên
nhiên. Quý vị có thể hành động bây giờ để cứu sinh mạng và giúp ngăn ngừa hoặc giảm
bớt tổn thất do nạn cháy hoang dã gây ra.

Cần Làm Gì trước một Đám cháy hoang dã
Chuẩn bị sẵn sang
Lập một kế hoạch cho gia đình: Nói chuyện với tất cả các thành viên trong gia đình, kể cả
những thành viên nhỏ tuổi. Quý vị và gia đình quý vị có thể không ở cùng nhau trong một thảm
họa. Hãy thu thập thông tin liên lạc của mọi người trong gia đình và bảo đảm mọi người đều
biết địa điểm và cách liên lạc lại với nhau sau khi được sơ tán sau vụ cháy hoang dã.
• Truy cập các trang tại Ready.gov để tìm hiểu cách lập một kế hoạch.
• Các thành viên trong gia đình nên có người liên lạc ngoài khu vực mà họ có thể gọi
để cho biết rằng họ an toàn khi họ bị tách rời. Chuẩn bị thẻ bỏ ví với thông tin liên
lạc.
• Nếu quý vị có nhu cầu đặc biệt về thể chất hoặc y tế, hãy nhớ chuẩn bị một
lượng thuốc và tiếp liệu dự phòng để mang theo nếu quý vị đi sơ tán. Những
người mắc bệnh tim và phổi phải đặc biệt cẩn thận khi ở gần khói củi. Hãy thảo
luận những kế hoạch đối phó tình huống khẩn cấp của quý vị với nhà cung cấp y
tế của quý vị.
Lập một kế hoạch sơ tán: Nếu quý vị cần sơ tán khỏi ngôi nhà của quý vị, hãy xác định một
quy trình sơ tán nhanh chóng. Thực hành kế hoạch này ít nhất hai lần mỗi năm. Những điều
cần cân nhắc khi lập kế hoạch sơ tán cho quý vị:
• Những thứ trong nhà mà quý vị sẽ cần tập trung trong một lần chuẩn bị sơ tán hay
một lần sơ tán do cháy hoang dã là gì?
• Cất bản sao hồ sơ và danh sách quan trọng, hình ảnh và video về những thứ có giá
trị trong một đựng an toàn. Kể cả những hợp đồng bảo hiểm mới nhất.
• Kế hoạch đối phó tình huống khẩn cấp cho thú nuôi và gia súc của quý vị là gì?
• Chỉ định một “vùng an toàn”. Những tuyến đường khác trong địa phương để đến
“vùng an toàn” là gì nếu tuyến đường sơ tán theo kế hoạch bị lửa chặn?
• Hãy đảm bảo mọi người đều biết vị trí của mọi thứ và ai sẽ chịu trách nhiệm lấy thứ
gì. Sau đó – THỰC HÀNH!
Đăng ký để nhận thông báo khi có tình trạng khẩn cấp:
• Tại Quận Jefferson, CodeRED emergency notifications (thông báo khi có tình trạng
khẩn cấp CodeRED) cho phép Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng cảnh báo công dân về
mối nguy hiểm. Với CodeRED, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng có thể gọi, nhắn tin hay
email cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp để cảnh báo về những đối tượng tình nghi
nguy hiểm, lũ lụt, hỏa hoạn hay vụ đổ hóa chất. Đăng ký với CodeRED.
• Smart911 là một dịch vụ miễn phí mà người dùng có thể tạo hồ sơ an toàn bằng cách
nhập những dữ liệu quan trọng mà họ muốn về bản thân, gia đình, chỗ ở và và ngay
cả thú nuôi của họ. Dữ liệu được cho có thể bao gồm hình ảnh và thông tin về tình
trạng y tế, dị ứng, tình trạng khuyết tật và/hoặc nhu cầu đặc biệt, địa chỉ nhà ở của
người gọi điện thoại di động và sơ đồ mỗi tầng. Smart911 tự động cung cấp thông tin
này cho bộ phận điều phối mà sẽ giúp các nhân viên phản ứng thành công hơn trong

việc tiếp cận thông tin sức khỏe và vận chuyển quan trọng trước khi đến hiện trường
cấp cứu.
Biết hàng xóm của quý vị: Hàng xóm của quý vị có thể là hệ thống hỗ trợ tốt nhất của quý vị.
Hãy nói chuyện với hàng xóm của quý vị về việc giảm nhẹ hậu quả nạn cháy hoang dã và cách
quý vị có thể giúp hàng xóm mà có thể cần được hỗ trợ, như người lớn tuổi, người có trẻ sơ
sinh hay người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt. Nói chuyện với họ về cách quý vị và họ
có thể cùng làm việc với nhau – ai có thể được trợ giúp sơ tán? Có ai có vấn đề sức khỏe cần
được cân nhắc?
Kiểm tra ngôi nhà của quý vị: Bắt đầu việc kiểm tra của quý vị tại lối lái xe vào nhà và đánh
dấu rõ ràng mọi lối lái xe vào nhà với tên/địa chỉ. Kiểm tra xem mái của quý vị có chịu được
mưa đá và gió mạnh không. Cửa sổ và cửa ra vào có được xây dựng để chịu được thời tiết và
mảnh vỡ không? Và.cũng như bảo đảm đường ống của nhà chúng ta có thể chịu được những
mùa đông lạnh giá của Colorado, bảo đảm hệ thống thoát nước chịu được những cơn mưa vào
mùa xuân và mùa hè. Kiểm tra hệ thống thoát nước mỗi mùa xuân để bảo đảm chúng không bị
tắc nghẽn và chảy ra khỏi nhà. Loại bỏ củi, bụi cây và các thứ có thể cháy khác ra khỏi nhà. Gọi
văn phòng phụ trách hỏa hoạn, lâm nghiệp hay tài nguyên thiên nhiên, hay truy cập
www.firewise.org để biết thêm ý tưởng về việc thiết kế nhà và cảnh quan. Biết cách tắt các tiện
ích, như nước và điện. Tạo một thẻ hình, bọc nhựa và đăng nó gần chỗ đóng các van. Cân
nhắc lắp đặt hệ thống tưới bên ngoài để bảo vệ nhà quý vị trong một vụ cháy hoang dã.
Tạo một túi mang đi khẩn cấp: Tập trung một bộ tiếp liệu “túi mang đi” khẩn cấp 72-giờ. Bao
gồm nước, thực phẩm và quần áo bảo vệ, kể cả giày chắc chắn, quần áo bằng vải bông hay
len, quần dài, áo tay dài, găng tay, khăn mùi soa, thuốc, cái sạc điện thoại và đồ vệ sinh du lịch.
Bỏ vào những túi dễ mang theo. Cho trẻ phụ giúp tập trung đồ cho túi mang đi. (có thể bao gồm
một vài đồ chơi hay thú nhồi bông). Những đề nghị khác về những thứ cần mang theo trong bộ
tiếp liệu của quý vị có thể được tìm thấy tại https://www.ready.qov/colorado. Hãy nhớ bao gồm
bản sao của những tài liệu cá nhân và danh sách liên lạc, thuốc cần thiết và tiền mặt dự phòng.
Chúng tôi biết có thể tốn kém, vì vậy hãy tập trung vào những thứ cần thiết trước.
Tỉa cây: Trước một vú cháy hoang dã, hãy đảm bảo cây cối được cắt tỉa để ngăn không cho
các cành cây bị gãy và gây tổn thương. Dọn sạch lá thông, cành cây gãy và lá già trên mặt đất.

Hành động: Khi Một Đám cháy Hoang dã Đe dọa
1. Thứ nhất: Giữ bình tĩnh. Tìm thông tin trên truyền thông xã hội (như Twitter), nghe radio
và/hoặc xem tin tức để biết những báo cáo về hỏa hoạn và thông tin sơ tán. Làm theo lời
khuyên từ nhà chức trách. (Tuy nhiên, nếu quý vị cảm thấy bị đe dọa, đừng chờ đợi để
rời khỏi.) Hãy cho gia đình và bạn bè biết rằng quý vị có thể cần sơ tán và cho họ biết
nơi quý vị sẽ đến. Dùng thẻ liên lạc ngoài khu vực của quý vị.
2. Thứ hai: Mặc quần áo bảo vệ để bảo vệ thân thể, mặt và phổi. Chất trước lên xe những
tiếp liệu cấp cứu, hồ sơ quan trọng và những vật giá trị. Nhốt thú nuôi lại.và để chúng
gần bên. Nếu quý vị có gia súc, hãy thực hiện theo kế hoạch đối phó tình huống khẩn
cấp của quý vị.
3. Thứ ba: Chuẩn bị một tờ lưu ý lớn để đăng tại nhà quý vị mà cho biết khi nào quý vị rời
khỏi và nơi quý vị sẽ đến với số liên lạc. Bỏ nó vào một bọc nhựa bảo vệ giấy tờ. Nếu có
thời gian, hãy đóng và khóa tất cả các cửa số, đóng lỗ thông gió và tất cả các cửa ra vào
bên trong, tháo bỏ rem màn nhẹ và tắt các tiện ích gas. Chuyển bất cứ chậu cây, đồ đạc
ở ngoài hiên nhà hay những vật cản ra khỏi sàn nhà và đưa chúng vào ga-ra, nếu có thể.

Nếu được khuyên đi sơ tán, hãy làm điều đó ngay lập tức. ĐỪNG CHỜ ĐỢI.
Lời khuyên Khác về Sơ tán:
• Tắt đèn trong nhà.
• Khóa cửa ra vào.
• Đăng tờ lưu ý đã được chuẩn bị tại lối vào chính để dễ nhìn.
• Bật hệ thống tưới bên ngoài dùng khi khẩn cấp.
• Chọn một trong những tuyến đường sơ tán cách xa những mối nguy từ đám cháy. Lái
xe với đèn pha được bật lên và để ý những phương tiện cấp cứu.
• Nếu (các) tuyến đường sơ tán của quý vị đang bị cháy, hãy ở lại trong xe hay nhà
của quý vị. Đừng cố chạy thoát ra vì khói và lửa nguy hiểm hơn. Hãy gọi 911 và
cho nhân viên đáp ứng biết địa điểm chính xác của quý vị. Hãy chủ động để được
an toàn.
• Đừng cố đi vào lại khu vực đó cho đến khi lính cứu hỏa tuyên bố việc đó an toàn.

Sau một Đám cháy Hoang dã
Phục hồi sau đám cháy hoang dã có thể là một thời gian khó khăn và thử thách cho các chủ
nhà, chủ đất tư và cộng đồng địa phương. Dưới đây là một số nơi để bắt đầu trong hành trình
phục hồi của quý vị.
• Blog về Tình huống Cấp cứu của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Jefferson
• Văn phòng Quản lý Tình huống Khẩn cấp Quận Jefferson
• Jefferson County Sheriff Wildfire (Đường dây Nóng, thông tin hạn chế đám cháy và lệnh
cấm tại chỗ)
Dịch vụ: Tìm hiểu về Thông tin Sức khỏe, Hồ sơ Quan trọng Thay thế và Trở lại Bình
thường
• Kiểm tra nước uống của quý vị. Hệ thống nước uống có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố cúp
điện, sự dao động của áp lực nước và những vấn đề liên quan đến hỏa hoạn. Luôn kiểm
tra (trang Cảnh báo về Nước Uống) của chúng tôi để xem hệ thống nước của quý vị có bị
ảnh hưởng không.
• Chất lượng Không khí của Sở Y tế Công Cộng Quận Jefferson
• Phục hồi về mặt Tinh thần sau một Đám cháy Hoang dã (APA)
• Phục hồi Tinh thần: Hướng dẫn Dọn Mảnh vỡ Sau một Đám cháy: Các Bước Quan trọng
để Quý vị Phục hồi An toàn và Nhanh chóng (Hội Chữ Thập Đỏ)
• Xem COEmergency.com để biết thông tin về nơi trú ẩn hay vào trang mạng quản lý tình
huống khẩn cấp địa phương của quý vị.
• Vào Hồ Sơ Quan trọng của Sở Y tế Công cộng Quận Jefferson nếu cần giấy khai sinh và
chứng tử thay thế.
• Hướng dẫn Phục hồi sau Đám cháy Hoang dã (Tiểu bang Oregon )
• Sau Đám cháy – Trở lại Bình thường (FEMA)

Dọn đống đổ nát: Tìm hiểu xem Quý vị Cần Biết Gì về việc Dọn đống đổ nát, Sự chấp
thuận Cho vào và Mẫu đơn
• Nên cẩn trọng với thực phẩm và thuốc sau một đám cháy. Để biết thông tin và đề nghị,
vui lòng xem các báo cáo sau đây:
o Nếu Nghi ngờ, hãy Vứt nó đi – Cần làm gì Với Thực phẩm và Thuốc sau một
Đám cháy Hoang dã
o Những Đề phòng về Thực phẩm Đóng hộp Có thể Giữ An toàn cho Quý vị Sau
một Đám cháy
 Tờ thông tin Hướng dẫn về An toàn Thực phẩm Trong Những lần Cúp Điện
Ngắn Hạn
 Một Giấy phép Đi vào cho phép chính quyền tại khu vực của bất động sản vào và thực
hiện việc kiểm tra và/hoặc các biện pháp bảo vệ khẩn cấp miễn phí cho chủ nhà.
 Trang Những Câu hỏi Thường gặp sẽ giúp quý vị xác định các bước an toàn nhất và
hiệu quả nhất để bắt đầu quy trình dọn đống đổ nát

Tài liệu, Nguồn tài nguyên và Thông tin Bổ sung về Cháy Hoang dã
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Ready.gov – Wildfires (Cháy hoang dã)
Ready. Set. Go!.(Chuẩn bị. Sẵn sàng. Hành đông
Surviving Wildfire (Sống sóng qua Đám cháy Hoang dã)
Colorado Wildfire Risk Assessment Portal (Cổng Thông tin Đánh giá Nguy cơ Cháy
hoang dã của Colorado)
Colorado State Forest Service (Dịch vụ Lâm nghiệp Tiểu Bang Colorado)
FEMA
Na!lonal lnteragency Fire Center (Trung tâm Quản lý Hỏa hoạn Liên Cơ quan Quốc gia)
U.S. Fire Administration (Bộ Quản lý Hỏa hoạn Hoa kỳ)
U.S. Forest Service (Dịch vụ Lâm nghiệp Hoa kỳ) (
National Fire Protection Association (Hiệp Hội Bảo vệ Hỏa hoạn Quốc gia)
Rocky Mountain Insurance Information Association (Hiệp hội Thông tin Bảo hiểm Núi Đá)
Firewise (Tập trung về Hỏa hoạn)
Fire Adapted Communities (Các cộng đồng Thích ứng với Hỏa hoạn)
Red Cross • Wildfire Preparedness (Hội chữ Thập Đỏ - Chuấn bị đối phó Nạn cháy
hoang dã)
lnciWeb
Colorado Deptartment of Homeland Security (Bộ An ninh Nội địa Colorado)

