
Người trình bài: Nguyễn Hoàng Phi 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THOÁT KHỎI 

TÒA NHÀ BỊ CHÁY 



Mối nguy hiểm của lửa 

• Nhiệt độ cao / ngọn lửa 

• Phá hoại tài sản 

• Sự thiếu hụt Oxy 

• Khí độc 

• Khói – nồng độ khói và hàm lượng độc chất phụ thuộc vào vật liệu 

bị cháy 



Sự hình thành của Lửa gồm 3 thành phần : sức nóng, nhiên liệu và oxy.  

Tam giác cháy là  mô hình cơ bản các thành phần của Lửa.  

TAM GIÁC CHÁY 

OXY 

SỨC 

NÓNG 

NHIÊN LiỆU 

Nếu như 1 trong 3 thành phần trên bị loại trừ, ngọn lửa sẽ bị dập tắt.  

Cháy là gì? 



Làm thế nào để 

thoát khỏi đám 

cháy ??? 



1. Sự chuẩn bị 

1. Học cách xử lý khi hỏa hoạn 

xảy ra 

2. Để ý các thiết bị chữa cháy khi 

vào một tòa nhà 

3. Biết kế hoạch thoát                    

hiểm hoặc sơ đồ                          

thoát hiểm 

 



4. Học cách sử dụng bình chữa cháy 

 

1. Sự chuẩn bị 



5. Trang bị thang dây thoát hiểm hoặc dây thoát hiểm  

 

1. Sự chuẩn bị 



5. Trang bị thang dây thoát hiểm hoặc dây thoát hiểm (tt) 

 

1. Sự chuẩn bị 



 

 

1. Bình tĩnh, không hoảng                                                            

loạn, nghe theo sự chỉ dẫn. 

 

 

 

2. Khi có cháy xảy ra 



2. Đi trườn bò thấp dưới sàn nhà, dùng khăn tẩm ướt che mặt 

nếu có thể. 

2. Khi có cháy xảy ra 



3. Kiểm tra tay nắm của bằng mu bàn tay, nếu cảm thấy nóng thì 

không nên mở cửa vì lửa có thể ở bên ngoài 

2. Khi có cháy xảy ra 



4. Gọi điện thoai cho đội cứu hỏa và cấp 

cứu thông báo vị trí của bạn nếu bạn 

không thoát ra ngoài được. 

 

5. Di chuyển sang phòng khác, ban 

công, cửa sổ thoáng khí, gọi to, dùng 

quần áo sáng màu , đèn pin, vật phát 

sáng vẫy để người bên dưới ứng cứu 

2. Khi có cháy xảy ra 



6. Hãy ở yên trong phòng nếu lửa cháy đến hành lang hoăc 

ngay cửa phòng của bạn. Dùng vải ướt bịt mũi miệng lại. 

Chèn vải ướt vào các khe cửa để ngăn khói tràn vào. 

2. Khi có cháy xảy ra 



7. Tuyệt đối không nhảy xuống từ trên cao, chỉ trừ trường hợp 

khẩn cấp là không còn lối thoát và lửa ở kề bên. Chỉ trèo ra 

khỏi cửa sổ và nhảy ra ngoài nếu bên dưới có lớp nệm, lùm 

cây hoặc có gì đó đỡ 1 phần lực va chạm khi nhảy xuống 

2. Khi có cháy xảy ra 



2. Khi có cháy xảy ra 



9. Bám vào tay vin cầu thang để tránh trượt ngã khi chạy. 

2. Khi có cháy xảy ra 



10. Khi quần áo bị bén lửa thì 

phải: 

- Đứng lại 

- Nằm xuống 

- Lăn người liên tục cho đến khi 

lửa được dập tắt 

 

2. Khi có cháy xảy ra 

http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/xa-hoi/ky-nang-thoat-nan-khi-chay-chung-cu-cao-tang-

143693.html 






