
MODERATE (TRUNG BÌNH) HIGH (CAO)
Lập kế hoạch và chuẩn bị. Hãy sẵn sàng hành động.

Hầu hết các đám cháy có thể được kiểm soát. Các đám cháy có thể nguy hiểm.

  Luôn cập nhật thông tin và sẵn sàng hành động nếu có 
hỏa hoạn.

  Có nguy cơ cao. Hãy cảnh giác hỏa hoạn trong khu vực  
của quí vị.
  Hãy quyết định xem quí vị sẽ làm gì nếu có hỏa hoạn  
bắt đầu.
  Nếu có hỏa hoạn bắt đầu, tính mạng và tài sản của quí  
vị có thể gặp rủi ro. Lựa chọn an toàn nhất là tránh các  
khu vực có nguy cơ cháy rừng.

EXTREME (CỰC ĐỘ) CATASTROPHIC (THẢM KHỐC)

Hãy hành động ngay để bảo vệ tính  
mạng và tài sản của quí vị.

Vì sự sống còn của quí vị, hãy rời khỏi  
các khu vực có nguy cơ cháy rừng.

Lửa sẽ lan nhanh và cực kỳ nguy hiểm. Nếu có đám cháy bắt đầu và bùng phát,  
nhiều người có thể bị mất mạng.

  Đây là những tình trạng hỏa hoạn nguy hiểm. 
  Hãy kiểm tra kế hoạch khi có cháy rừng của quí vị và tài 
sản của quí vị đã sẵn sàng khi có hỏa hoạn.
  Nếu hỏa hoạn bắt đầu, hãy hành động ngay lập tức. Nếu 
quý vị và tài sản của quí vị không được chuẩn bị ở mức 
cao nhất, hãy đến một địa điểm an toàn hơn trước khi lửa 
tác động đến.
  Xem xét lại việc đi qua các khu vực có nguy cơ cháy rừng.

  Đây là những tình trạng nguy hiểm nhất của hỏa hoạn. 
  Cuộc sống của quí vị có thể phụ thuộc vào những quyết 
định quí vị đưa ra, thậm chí trước khi có hỏa hoạn.
  Giữ an toàn bằng cách đến một địa điểm an toàn hơn vào 
sáng sớm hoặc tối hôm trước.
  Những ngôi nhà không thể chịu được lửa trong những 
tình trạng này. Quí vị có thể không rời khỏi nhà được và có 
thể không có trợ giúp.




