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 Tại thành phố Hiroshima, số người chết vì cháy nhà nguyên nhân do lò sưởi là cao nhất. Bây giờ đang 

là mùa lạnh. Hãy cẩn thận để không xảy ra hỏa hoạn. 

 

Để không xảy ra hỏa hoạn do lò sưởi, hãy chú ý những điều sau 

 ⚫ Không đặt bất cứ vật gì trên lò sưởi 

 ⚫ Hãy tắt lò sưởi khi đi ngủ hoặc ra ngoài 

 ⚫ Khi cho dầu vào lò sưởi, nhớ tắt lửa. 

 ⚫ Đảm bảo tắt lửa khi di chuyển bếp. 

 ⚫ Không được chơi gần lò sưởi.  

 ⚫ Phải kiểm tra và vệ sinh bếp trước khi sử dụng. 

 

Hãy cẩn thận! Hỏa hoạn có thể xảy ra ngay cả trong các sản phẩm điện※ không sử dụng lửa. 

※ Các thiết bị điện không sử dụng lửa bao gồm lò vi sóng và bếp nấu ăn IH. 

 

Lò vi sóng có thể tạo ra tia lửa và gây hỏa hoạn. 

⚫ Không hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng trong thời gian dài. 

⚫ Không hâm nóng thực phẩm đông lạnh hoặc thực phẩm đựng trong túi bao gói sử dụng nhôm không 

dùng được trong lò vi sóng. 

⚫  Bếp nấu ăn IH có thể gây hỏa hoạn do thức ăn hoặc dầu quá nóng. 

⚫ Hãy sử dụng nồi hoặc chảo rán có thể sử dụng được với bếp nấu ăn IH. 

⚫ Không nấu ăn với ít dầu hơn lượng quy định. 

⚫ Không đặt giấy ăn giữa nồi và bếp nấu IH. 

 

Chi tiết xin liên hệ số điện thoại bên dưới. 

Cục phòng cháy chữa cháy    Số điện thoại 546-3476 
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Hiroshima NOW 

Hãy chú ý hỏa hoạn  
火災（火事）に 気をつけてください  ひろしま市民と市政 1２月 15日号  (P３) 


