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Hướng dẫn Tự Kiểm tra 
 
Để tối đa hóa việc giữ khoảng cách xã hội và giảm thiểu rủi ro truyền COVID-19 cho công nhân và cư dân của chúng tôi, kỹ 
thuật viên của Civil Fire sẽ không hoàn tất việc kiểm tra các thiết bị an toàn cháy trong các căn hộ trừ khi cư dân đã chọn 
tham gia kiểm tra TRƯỚC khi việc kiểm tra của chúng tôi được lên kế hoạch   

Việc kiểm tra các thiết bị an toàn cháy sẽ được tiếp tục thực hiện ở các khu vực chung. 

Nếu quý vị đã chọn tham gia, các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hạn chế thời gian bên trong căn hộ của quý vị - họ sẽ không 
chạm vào bất cứ thứ gì ngoài những gì cần thiết để hoàn thành việc kiểm tra. Chúng tôi yêu cầu quý vị: 

• Tuyên bố mình không bị triệu chứng giống cúm và gần đây không đi du lịch nước ngoài. 
• Cách xa kỹ thuật viên 1,5m. 
• Tránh nói chuyện trực tiếp với kỹ thuật viên. 
• Khử trùng tay nắm cửa (cả hai bên) trước khi chúng tôi đến. 

Thay vì kỹ thuật viên kiểm tra, Civil Fire đã trình bày Hướng dẫn Tự Kiểm tra cho các cư dân. Những việc tự kiểm tra này 
không bao gồm tất cả các khía cạnh của việc kiểm tra phòng cháy của chúng tôi, tuy nhiên, chúng tôi tin rằng trong những 
trường hợp này, các kiểm tra này sẽ đảm bảo mức độ an toàn hợp lý (an toàn cháy nổ và an toàn COVID-19) cho cư dân. 

TỰ KIỂM TRA BÁO ĐỘNG KHÓI 

Báo động khói bảo vệ mạng sống !!!!  Quý vị được khuyên nên tiến hành kiểm tra này. 

Chúng tôi khuyến khích cư dân hoàn thành việc tự kiểm tra trong giờ làm việc (Thứ Hai - Thứ Sáu, 8g sáng - 
4g chiều) 

Kỹ thuật viên của Civil Fire sẽ để lại một lon khói trong sảnh vào chính của tòa nhà sau khi chúng tôi hoàn 
thành kiểm tra khu vực chung.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ngoài ra, nếu quý vị không ở trong tình huống phải rời khỏi căn hộ của mình vì bất kỳ lý do gì 
hoặc nếu lon khói chưa được trả lại: 

1. Sử dụng cán chổi để nhấn nút kiểm tra trên thiết bị báo khói. 
Tránh leo lên ghế hoặc thang, nếu có thể. 

2. Đợi cho còi báo động kêu 
3. Nếu báo động khói không kêu, hãy báo lỗi hỏng cho Civil Fire 

Email đến service@civilfire.com.au, hoặc gọi 02 9906 1626. 

 

Lấy lon khói ở sảnh vào chính (quý vị có thể đeo găng tay) và quay trở lại căn hộ của mình. 

Vẫy khói bay đi (dùng khăn lau, sách, báo). 
Báo động khói sẽ ngừng báo động trong 

vòng 3 phút. 
 

Lặp lại các bước trên một lần nữa. 

Trả lại lon khói ở sảnh ngay lập tức cho những người khác sử dụng. 

 ü Còi báo động kêu 

 ü Còi báo động kêu 

û Còi báo động không kêu 

û Còi báo động không kêu 

Đối với mỗi thiết bị báo khói, giữ lon khói cách xa 30cm và phun về phía thiết bị báo động trong 3 giây 
(không độc hại). 

Báo lỗi hỏng cho Civil Fire: 
Email đến service@civilfire.com.au, hoặc gọi 02 9906 1626. 

Đợi còi báo động kêu (có thể mất tới 60 giây). 
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TỰ KIỂM TRA CỬA CHỐNG CHÁY 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

HỖ TRỢ QUA ĐIỆN THOẠI 

Gọi cho chúng tôi số 02 9906 1626 nếu quý vị muốn hỗ trợ qua điện thoại để hoàn thành việc tự kiểm tra. 

Nhân viên đội Civil Fire có mặt trong giờ làm việc (Thứ Hai-Thứ Sáu, 8g sáng - 4g chiều). 

NHẬN ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC TỰ KIỂM TRA 

Civil Fire đã tiến hành kiểm tra tòa nhà này trong những năm trước. Do vậy, đã đưa ra các nhận định sau đây: 

1. Các kẻ hở chu vi trên cửa là chấp nhận được, và cánh cửa có chỉ số chống cháy cần thiết. 
2. Các thiết bị báo khói được lắp đặt ở những vị trí phù hợp.  

VIDEO TỰ KIỂM TRA & CÁC NGÔN NGỮ KHÁC 

Chúng tôi có tải lên trang mạng của chúng tôi 2 video ngắn chỉ cho quý vị cách hoàn thành việc tự kiểm tra này. 

 

 

Thông báo này được dịch sang nhiều ngôn ngữ trên trang mạng của chúng tôi. 

      

简体中文 ةیبرعلا  िहंदी español 日本語 Tiếng Việt 

  

Vietnamese | Tiếng Việt 

  

Tự Kiểm tra Báo động Khói Tự Kiểm tra Cửa Chống cháy 

Mở hoàn toàn cửa chống cháy (cửa ra vào căn hộ). 

Trong 12 tháng qua, quý vị có thay thế hoặc thêm bất kỳ các ổ khóa hoặc phụ tùng cửa nào không. 

 ü   Không - Tôi không có 

Gửi email hình của ổ khóa/phụ tùng cửa đến Civil Fire để đánh giá  
Email đến service@civilfire.com.au 

 ü   Cửa đóng VÀ chốt lại 

û Cửa KHÔNG đóng và chốt lại 

û Có - tôi có 

Báo lỗi hỏng cho Civil Fire: 
Email đến service@civilfire.com.au, hoặc gọi 02 9906 1626. 

Hãy đi ra khỏi vị trí cửa mở hoàn toàn. Để cửa tự đóng (không lắc/đẩy cửa). 


