
Đảm bảo cuộc sống an toàn hơn cho người cao tuổi trong gia đình. 
Hãy lắp đặt thiết bị bảo vệ bếp ngay bây giờ!

<<Thịt viên của Bà>>

(CHỐNG HỎA HOẠN BẰNG MỌI CÁCH)



Hàng năm, có nhiều người cao tuổi thiệt 
mạng do tai nạn hỏa hoạn xảy ra trong 
khi đang chế biến thức ăn. Lửa bếp là 
một trong những nguyên nhân phổ 
biến nhất gây ra hỏa hoạn trong các gia 
đình ở Na Uy và người cao tuổi là đối 
tượng đặc biệt dễ gặp nguy hiểm. Nếu 
sống chung với cha mẹ, bạn có thể đảm 
bảo an toàn hơn cho cuộc sống của họ 
bằng cách:

Trang bị thiết bị bảo vệ bếp! Thiết bị 
này sẽ tự động ngắt điện nếu cha mẹ 
bạn quên không tắt ngăn hâm thức ăn. 
Đây là khoản đầu tư hữu hiệu để bảo vệ 
cha mẹ tránh khỏi nguy cơ hỏa hoạn.



Ngày nay, thiết bị bảo vệ bếp là trang bị thiết yếu trong 
mọi gia đình và trong những ngôi nhà cũ đang được lắp 
đặt lại hệ thống dây điện. Thiết bị bảo vệ bếp có thể
được lắp đặt trên bất cứ loại bếp nào và cực kỳ dễ sử 
dụng. Ngoài ra, một số người dân được phép mượn 
thiết bị bảo vệ bếp từ Trung tâm Công nghệ Hỗ trợ tại 
địa phương. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về các mẫu 
khuyên dùng và nơi để mua thiết bị trên 
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“Alt vi kan mot brann” là ý tưởng phòng chống hỏa hoạn đa tổ chức mang 
tầm quốc gia. Mục đích của ý tưởng này nhằm cung cấp cho người dân càng 
nhiều kiến thức hữu ích càng tốt để giúp họ giảm thiểu rủi ro xảy ra hỏa hoạn.

“Alt vi kan mot brann” là ý tưởng phòng chống hỏa hoạn đa tổ chức mang tầm 
quốc gia. Mục đích của ý tưởng này nhằm cung cấp cho người dân càng nhiều 
kiến thức hữu ích càng tốt để giúp họ giảm thiểu rủi ro xảy ra hỏa hoạn.
Thông qua các biện pháp mang tầm quốc gia và địa phương, chúng tôi sẽ chia 
ra các nhóm rủi ro khác nhau và dựa trên đó để cung cấp cho người dân những 
thông tin cũng như kiến thức phù hợp. Ý tưởng này là để huy động nhiều tổ chức 
chuyên về công tác phòng chống hỏa hoạn khác nhau cùng hợp tác hướng đến 
một mục đích chung là giảm hỏa hoạn. Chúng tôi tập trung nhiều nhất vào các bộ 
phận người dân gần như có khả năng thiệt mạng do hỏa hoạn.
Ý tưởng này được thực hiện bởi Nhóm Điều phối Truyền thông Hỏa hoạn Quốc 
gia. Nhóm này gồm có Ban Giám đốc Phòng chống Hỏa hoạn, Cơ quan Giám 
định An toàn Điện Địa phương (Det lokale eltilsyn), Hiệp hội Phòng chống 
Hỏa hoạn Na Uy, tổ chức Tài chính Na Uy, Diễn đàn Thông tin Hỏa hoạn Na Uy 
(Branninformasjonsforum), Hiệp hội Thợ cạo Ống khói Na Uy (Feiermesternes 
landsforening), Hiệp hội Lính cứu hỏa Na Uy, Phòng đăng ký Công ty Chủ quản 
(sakkyndige selskaper) và NELFO.

“Alt vi kan mot brann” là ý tưởng bắt nguồn từ Chiến lược Truyền thông Quốc gia 
về Phòng chống Hỏa hoạn
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