Hướng dẫn hành động toàn dân

Tai nạn tàu điện ngầm

Thông báo cho nhân viên
trên tàu biết bằng
điện thoại nội bộ (interphone)
ở hai phía cuối toa tàu.

Khi xảy ra hỏa hoạn, báo 119
và dùng bình cứu hỏa
được bố trí ở cả hai phía cuối mỗi
toa tàu để dập lửa.

Bộ giao thông đường bộ

Dùng vải ướt để bịt mũi và miệng, và di
chuyển sang toa tàu khác nơi không
phát sinh đám cháy.

Loa phóng thanh

Khóa

Đi lánh nạn theo hướng dẫn từ loa
phóng thanh và nhân viên
trên tàu một cách có trật tự.

Nhường và giúp đỡ cho người bị
thương, người già yếu,
phụ nữ mang thai đi lánh nạn trước.

Mở

Nếu cửa không mở thì sau khi tàu dừng,
xoay tay nắm hoặc khóa khẩn cấp
để mở cửa theo hướng dẫn của
loa phóng thanh và thoát ra ngoài.

Cửa chắn

Nếu cửa chắn không mở ra thì
đẩy tay cầm sang hai bên hoặc
đẩy thanh màu đỏ rồi ra ngoài.

Khi đi lánh nạn bằng đường ray
thì có nguy cơ bị điện giật nên
nhất định phải đi lánh nạn theo hướng
dẫn và chú ý xem có tàu đi tới ở phía
đường ray ngược chiều hay không.
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Khi đi lánh nạn,
phải bình tĩnh đi bằng lối thoát
hiểm theo đèn chỉ dẫn lánh nạn.

Hướng dẫn hành động quốc gia

Sự cố rò rỉ tia phóng xạ

Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử

• Khi thông báo sơ tán trong nhà

Nhanh chóng trở về nhà, sau khi đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào,
lập tức tắt quạt và điều hòa.

Rửa mặt, tay, chân và thay quần áo.

Niêm phong đồ ăn thức uống, cất đồ giặt đang phơi
bên ngoài vào trong.

Trong trường hợp khó trở về nhà, sơ tán vào trong tòa
nhà bê tông cốt thép ở gần đó

• Khi thông báo sơ tán ở khu vực an toàn

Đóng cửa ra vào và tất cả cửa sổ, chuẩn bị một số đồ dùng
thiết yếu đơn giản như dược phẩm cấp cứu, y phục.

Để đề phòng sự cố phát sinh thêm, tất tất cả điện, ga, đường
nước và di chuyển tới nơi cứu hộ một cách trật tự theo chỉ dẫn.
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Bộ môi trường

Sự cố chất hoá học

Báo 119 cụ thể các thông tin về mùi, màu sắc của chất hoá học.
Sử dụng mặt nạ phòng độc, bịt mũi và miệng bằng vải ướt,
mặc áo mưa và bảo vệ da.

Khi sơ tán di chuyển về hướng đón gió. Trong trường hợp khí
gas bay tới từ hướng định sơ tán, sơ tán theo hướng vuông
góc với hướng gió thổi.

Phần lớn chất độc trải trên sàn do đó nên sơ tán về vị trí cao.
※ Ngoài các chất nhẹ mang đặc tính lan lên phía trên như Hydro florua , ammoniac

Khi đi qua khu vực sự cố, đóng cửa sổ,
tắt điều hoà hoặc máy sưởi.

Bịt cửa hoặc cửa sổ bằng vải ướt hoặc băng dính, tắt điều hoà,
máy sưởi, quạt đang thông với không khí bên ngoài.

Dù không có dấu hiệu gì xuất hiện, tắm sạch toàn thân,
niêm phong rồi vứt bỏ quần áo và giày đã tiếp xúc.
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Cục phòng cháy chữa cháy

8Hỏa hoạn
Ứng phó hỏa hoạn

• Khi hỏa hoạn bùng lên

Triệu tập khẩn cấp.

• Nếu cảnh báo hỏa hoạn rung lên khi đang ngủ,
hô to đánh thức tất cả mọi người dậy và sau khi
tập hợp mọi người, sơ tán ra ngoài theo phương
án đối phó.



• Thử sờ vào tay nắm cửa ra vào bằng mu bàn tay,
nếu tay nắm ấm hoặc nóng, không được mở
cửa vì lửa sẽ tới từ phía đối diện cửa.



Quyết định phương
án sơ tán

• Thử sờ vào tay nắm cửa ra vào và hướng khói tiến
vào, quyết định xem thoát ra đường cầu thang bộ
hay yêu cầu cứu hộ qua cửa sổ.

• Khi sơ tán, tuyệt đối không sử dụng thang máy, sơ
tán một cách an toàn xuống mặt đất bằng cầu
thang bộ.


Nhanh chóng sơ tán

• Trong trường hợp gặp khó khăn khi sơ tán, yêu cầu
cứu hộ qua cửa sổ hoặc sử dụng vách ngăn hoặc
không gian sơ tán để sơ tán.

• Sau khi sơ tán an toàn, gọi 119.



• Nếu có thể gọi bằng điện thoại di dộng, cần nhanh
chóng gọi, tránh kéo dài thời gian sơ tán.

Gọi 119.

• Sau khi sơ tán tới khu vực an toàn đã hẹn trước
như khu vui chơi, kiểm tra số người.


Sau khi sơ tán, kiểm tra
số người.

• Nếu như không nhìn thấy ai đó ở xung quanh,
thông báo cho nhân viên cứu hỏa đang làm nhiệm
vụ được biết.
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Cục phòng cháy chữa cháy

Hỏa hoạn
Ứng phó hỏa hoạn

• Khi phát hiện có cháy

 Khi đã thấy khói xuất hiện hoặc có cháy
• Nếu thấy có cháy, hô to “Cháy!” hoặc ấn chuông báo khẩn cấp để mọi
người xung quanh được biết.

 Phán đoán xem sẽ dập lửa hay sơ tán.
• Nếu là lửa nhỏ mà đường lửa không chạm tới trần nhà, tận dụng bình cứu hỏa hoặc xô nước rồi nhanh chóng dập lửa.
• Trường hợp đường lửa lan rộng dần và phải sơ tán, tận dụng khăn hoặc chăn ướt rồi sơ tán ra ngoài bằng cầu thang bộ.
• Trường hợp gặp khó khăn khi sơ tán ra bên ngoài, tận dụng vách ngăn để sơ tán sang nhà hàng xóm hoặc sử dụng các phương án
như dùng dây thoát nạn để thoát qua cửa sổ, lánh tới không gian sơ tán trong phòng rồi ra ngoài sau khi lửa đã được dập tắt.

Sử dụng lối thoát hiểm

Sử dụng dây thoát nạn

Vách ngăn

Sử dụng vách ngăn – Tận dụng không
gian sơ tán trong phòng

☞ Chung cư nhận được giấy phép và xây dựng trước tháng 10 năm 1992 không có thiết bị và dụng cụ sơ tán nên cần lưu ý và được khuyến khích trang bị nhằm đảm bảo an toàn.

• Cùng tìm hiểu! Cách sử dụng dây thoát nạn

 T reo móc của dây thoát nạn lên
móc của cột trụ và khóa lại.

 Đẩy cột trụ ra ngoài cửa sổ và

 Buộc đai của dây thoát nạn lên

quăng dây xuống.

Trước hết kiểm tra bố cục
bên trong dây thoát nạn.

tầm ngực và thắt lại.

 Dựa vào tưởng và trượt xuống
thật an toàn.

1. Treo móc của dây thoát nạn lên móc của cột trụ và khóa lại.
2. Đẩy cột trụ ra ngoài cửa sổ và quăng dây xuống.
3. Buộc đai của dây thoát nạn lên tầm ngực và thắt lại.
4. Dựa vào tường và trượt xuống thật an toàn.
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Cục phòng cháy chữa cháy

Hỏa hoạn
Cứu hỏa
• Phương pháp sử dụng bình cứu hỏa

 Rút van an toàn
Dựa lưng vào cửa khi sử
dụng trong phòng, tránh
khi sơ tán bên ngoài

 Cầm vòi phun và hướng tới đám cháy

 Giữ chặt tay cầm

 Phun đều bột

1. Mang theo bình cứu hỏa, giữ chặt thân bình và rút van an toàn.
2. Cầm vòi phun, di chuyển tới hướng có đám cháy
3. Giữ chặt tay cầm.
4. Phun để bột có thể phủ đều lên đám cháy.

• Hướng dẫn sử dụng bình cứu hỏa

 Mở cửa

Trường hợp 1 nhóm 2
người sử dụng

 Lấy ống ra và giữ vòi phun.

 Xoay van.

 Phun về phía đám cháy.

1. Trước hết 1 trong 2 người mở cửa của hộp cứu hỏa, sau đó kiểm tra xem vòi phun đã được nối với ống chưa
2. Sau khi kéo dài ống từ bên ngoài tới chỗ đám cháy để không làm ống bị xoắn, giữ vòi phun và chọn chế độ chống thấm.
3. Người còn lại xoay van và kiểm tra xem nước đã chảy chưa rồi chạy tới hỗ trợ giữ ống.
4. Xoay đuôi vòi phun, điều chỉnh lượng nước và dập tắt đám cháy.

• Khi lửa lan tới áo

 Dừng lại

Để tránh bỏng mặt và
khói vào phổi

 Bảo vệ mắt, mũi và miệng

 Nằm sấp

1. Khi lửa lan lên áo, dừng công việc đang làm
2. Dùng hai tay che mặt để không bị bỏng mặt (mắt, mũi, miệng)
3. Nằm sấp xuống sàn
4. Lăn tròn toàn thân để dập lửa
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 Lăn tròn

Hướng dẫn hành động toàn dân

Sở lâm nghiệp

Với ngọn lửa nhỏ mới cháy, dùng áo ngoài hoặc
ành cây để đập vào ngọn lửa hoặc trùm lên
đống lửa để dập lửa.

Nếu thấy cháy rừng, báo ngay cho 119.

Khu vực
an toàn

Nếu quy mô vụ cháy ngày một lớn,
thì nhanh chóng chạy xa ra khỏi khu vực xảy
ra cháy theo hướng ngược với hướng gió thổi.

· Phòng tránh cháy rừng

Nếu không đủ thời gian để sơ tán, thì cố gắng trú ẩn
trong nơi không có lá khô hoặc cành cây, như hang
động, che mặt và nằm sấp cho tới khi đám cháy đi qua.

Thời điểm cần chú ý cháy rừng
(Mùa xuân:1/2 tới 15/5, mùa thu 1/11 đến 15/12)

Tổng cục Lâm nghiệp

Trước khi leo núi, kiểm tra trang
chủ của Tổng cục Lâm nghiệp,
kiểm tra tuyến đường leo núi có thể đi

Khi leo núi, không mang theo các
đồ dễ cháy như diêm,
bật lửa, không hút thuốc
25

Không nấu ăn, cắm trại trên núi
※Chỉ có thể cắm trại ở những khu vực được chỉ định

Hướng dẫn hành động toàn dân

Bộ Địa chính và Giao thông

Bộ Giao thông đường bộ

· Báo sự cố sập

건물위치

Khi phát hiện thấy dấu hiệu sắp sập kêu to hoặc ấn
chuông khẩn cấp để thông báo cho người xung
quanh biết rồi sơ tán ngay

Báo ngay cho 119,
nói rõ về vị trí của tòa nhà có dấu hiệu bị sập

· Dấu hiệu một công trình sắp sập

Sàn của tòa nhà bị nứt ra hoặc
có hiện tượng hõm xuống

Cửa sổ hay cửa ra vào bị lệch,
khó đóng hay mở

Xung quanh phần cột trên
sàn bị trồi lên

Xung quanh cột có vết nứt hình
mạng nhện, hoặc trên mặt sàn bị
hiện tượng lún đột ngột

Có mùi khí ga, khói hoặc hơi cay,
đột nhiên thấy gió thổi phía
trong tòa nhà

Liên tục nghe thấy
tiếng nổ hoặc tiếng cốt thép
đứt gãy
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Bộ Địa chính và Giao thông

Bộ Giao thông đường bộ

· Khi đang ở trong công trình đã bị sập
6
Cấm không ra vào
thang máy

6
엘리베이터
출임금지

Cửa thoát hiểm

6
Cấm không ra vào
thang máy

Tìm lối ra bên ngoài tòa nhà, giúp đỡ để người bị thư
ơng, người già yếu, sản phụ có thể đi lánh nạn trước.

Đi lánh nạn ở nơi an toàn có bức tường vững chắc,
có thể chịu lực được như buồng cầu thang, lồng t
hang máy.

Cửa thoát hiểm

Để đề phòng có đồ vật rơi xuống, hãy bảo vệ đầu bằ
ng các vật dụng xung quanh, và nhanh chóng đi lánh
nạn một cách có trật tự.

Trong khi di chuyển, tránh không di dời các vật cản
đường, và nếu bắt buộc phải loại bỏ vật đó thì cần
đề phòng nguy cơ bị sập xuống thêm.

Khi đang ở nơi an toàn thì cứ ở nguyên tại chỗ, không
sử dụng thang máy hay cầu thang bộ đã bị rạn nứt.

Khi có nguy cơ rò rỉ khí ga thì dễ dẫn đến cháy nổ nên
không quẹt diêm mà dùng đèn pin.
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Bộ Địa chính và Giao thông

Bộ Giao thông đường bộ

·Trường hợp bị mắc kẹt trong công trình đã bị sập

Không tiêu tốn sức lực vào việc la hét hay các hoạt
động không cần thiết.

Che miệng và mũi bằng áo hay miếng vải để tối thiểu
hóa lượng bụi hít vào.

Gõ vào tường và đường ống đều đặn để yêu cầu
cứu hộ.

Điện thoại và sóng điện từ giúp ích cho việc tìm
kiếm người bị vùi lấp nên chỉ bật lên trong một k
hoảng thời gian nhất định một cách đều đặn
để tiết kiệm pin.

Giữ niềm hi vọng sẽ có thể được cứu hộ và tìm kiếm
nước, đồ ăn để ăn uống và cố gắng duy trì thân nhiệt
ổn định.

Để đề phòng lần sụp xuống thứ 2 và các vật rơi xuống,
cần trú ẩn ở dưới bàn chắc chắn hoặc cạnh bức
tường vững chắc không có cửa.
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Bộ môi trường

Vỡ đê
• Khi lo ngại vỡ đê

Chuẩn bị trước vật dụng dự phòng
và tìm hiểu trước điểm sơ tán và
qui trình sơ tán.

Khi xuất hiện dấu hiệu vỡ đê, liên tục
nghe phát thanh về thiên tai qua
TV, đài, internet.

Đề phòng ngập nước, khóa ga, tắt nguồn
điện ở các thiết bị điện, di dời vật dụng
quan trọng tới vị trí cao.

Trong trường hợp không thể di chuyển
tới nơi sơ tán, gọi 119 và sơ tán
tới điểm cao.

Tuyệt đối không tới gần đê, sông ngòi
hoặc tòa nhà để không xảy ra
thiệt hại lần 2.

Sau khi trở về nhà, kiểm tra xem liệu còn có khả
năng đổ vỡ, trong trường hợp có nghi vấn điểm
bất thường, cần đề nghị cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương kiểm tra.

Trường hợp nhà bị hư hại, di chuyển tới
nơi sơ tán tạm thời và đề nghị hỗ trợ khắc
phục từ cơ quan chức năng và chính
quyền địa phương.

• Khi xảy ra vỡ đê

Lập tức sơ tán tới nơi được chỉ định theo
sự giám sát của cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương.

• Sau khi nước rút

Trước khi có thông báo riêng, hạn chế
tự ý di chuyển và trở về nhà sau khi
xác nhận đã an toàn.
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Bộ tài nguyên, thương mại và công nghiệp

Sự cố điện
Khi chỉ nhà bạn bị cúp điện

123

Tắt hoặc rút hết công tắc
điện, ổ cắm điện

Kiểm tra xem cầu giao hoặc
rơ le có gì bất thường không.
Nếu có, cần đề nghị đơn vị thi
công điện hỗ trợ sửa chữa.

Mở lần lượt thiết bị điện
và kiểm tra chỗ bị hỏng,
loại ra chỗ bị hỏng rồi sử
dụng.

Trường hợp không có
điểm bất thường nhưng
nguồn điện không vào, gọi
cho Điện lực Hàn Quốc
(123).

(Do có nguy cơ giật điện nên tuyệt đối không tự ý sửa chữa)

Khi bị cúp điện giống nhà hàng xóm
123
Kiểm tra xem liệu nhà hàng Mở đèn pin và chú ý lắng
xóm hoặc khu vực lân cận nghe tin tức từ radio.
có bị cúp điện không, sau
đó tắt hoặc rút hết công tắc
điện, ổ cắm điện.

Phần lớn các trường hợp
do lỗi đường dây từ Điện
lực Hàn Quốc sẽ được
khắc phục ngay nên cần
đợi một chút.

Gọi Điện lực Hàn Quốc
(123) nếu chỉ nhà bạn hoặc
một vài nhà bị cúp điện.

(Trường hợp là khu chung cư, có thể do hỏng thiết bị nội bộ nên cần liên lạc với phòng quản lý chung cư)

Khi cúp điện được báo trước
설정 온도

Chuẩn bị đèn pin dự
phòng, đài loại sử dụng
pin.

냉장

4℃

냉동

-17℃

Đối với tủ lạnh, điều chỉnh về
chế độ giữ lạnh từ trước và
khi bị cúp điện, không mở tủ,
chuẩn bị đá khô khi cần thiết.

Quán gỏi, trại nuôi trồng
thủy sản, trại nuôi trồng
thực vật cần chuẩn bị nguồn
điện dự phòng tránh xảy ra
thiệt hại do cúp điện.

Phương thức ứng phó khi ở trong thang máy

Máy tính và việc soạn thảo
văn bản có thể mất dữ liệu
nên cần tắt đi khi tới gần
giờ cúp điện.

119

Không mất bình tĩnh dù đèn bị tắt
do cúp điện

Trường hợp ngừng hoạt động, yêu
cầu cứu hộ bằng điện thoại nội bộ
và bình tĩnh chờ đợi.

(Do có nguy cơ rớt thang máy nên không được trốn theo người khác)

30

Trường hợp điện thoại nội bộ không
kết nối được, yêu cầu cứu hộ từ
119.

Hướng dẫn hành động quốc gia

Bộ tài nguyên, thương mại và công nghiệp

Sự cố điện
Hạng mục xử lý thiết bị điện khi có lệnh sơ tán

전기사고

123
응급구조

Trường hợp dự kiến nhà bị ngập
nước, trước tiên cần ngắt cầu giao
điện hoặc mở cầu giao dẫn rồi
ngừng việc cấp điện.

고
긴급신

Trường hợp có dư dả thời gian,
Sự cố điện 123
chuyển các thiết bị đồ điện gia dụng Cứu hộ khẩn cấp 119
tới nơi an toàn.

Hạng mục xử lý khi xảy ra cúp điện
123

Kiểm tra xung quanh, nếu Sử dụng đài chạy pin để nghe Trường hợp chỉ nhà bạn bị
là cúp điện toàn bộ thì rút phát thanh về thiệt hại.
cúp điện, kiểm tra xem hở
phích cắm của các thiết bị
điện hay do dây dẫn điện.
điện trong nhà.

Trường hợp cúp điện do lỗi đường
điện, Điện lực Hàn Quốc lập tức
nắm bắt tình hình và sửa chữa,
trường hợp chỉ nhà bạn hoặc một
vài nhà bị cúp điện, gọi 123.

(Gọi điện tư vấn quá tải dẫn tới trì hoãn việc khắc phục do nhân viên khắc phục phải trả lời điện thoại )

Hạng mục lưu ý trong khi đi dã ngoại

Trường hợp làm nhà kính, Cho dù vì bất cứ lý do gì,
Khi có sấm sét, không trú
bảng biển, ăng-ten TV, lưu tuyệt đối không được trèo
dưới cây hoặc cột điện,
ý kiểm tra xem đã ngắt
lên cột điện vì rất nguy hiểm. cách xa 1~2m.
điện chưa rồi mới làm.

Hướng dẫn hành động trước khi xảy ra thiên tai

Đi vào bên trong tòa nhà
và chờ tới khi không còn
tia chớp.

안전

Bỏ đi trước các vật dụng như
bảng biển, thiết bị gia dụng
có lo ngại tiếp xúc với thiết bị
điện hoặc cố định thật chắc
chắn để đề phòng bão.

Những nơi như phòng đổi
Chuẩn bị trước những vật
điện chung cư, tầng hầm nhà dụng như đèn pin, pin.
cần rà soát trước trang thiết
bị thoát nước và kiểm tra vị trí
ổ cắm điện sẽ sử dụng.

Những nơi dự kiến bị ảnh
hưởng như quán gỏi, trại
nuôi cá cần đảm bảo nguồn
điện dự phòng.

(Đối với các thiết bị nguy hiểm có nguy cơ tiếp xúc với thiết bị điện, cần liên lạc với Điện lực Hàn Quốc để nhận được biện pháp an toàn)
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ướng d n hành động uốc gia

Bộ Thủy sản và hải dương

Sự cố tàu thủy

Khi cảm thấy có nguy hiểm sự cố,
hét lớn hoặc nhấn chuông báo khẩn
cấp, thông báo việc xảy ra sự cố và
gọi 119

Không nên hoảng hốt trước tình
trạng khẩn cấp, làm theo hướng
dẫn của tiếp viên

Trong trường hợp tàu đột ngột bị
nghiêng, cần thận trọng vì có thể
bị thương do cabinet hay bàn bị
đổ

Gọi 119 khi bị nhốt ở nơi bị
đóng cửa

Khi có hỏa hoạn, gọi 119 và
dập lửa ngay lập tức bằng
bình chữa cháy

Nếu không mở được cửa, dùng
búa cứu hộ đập ở mép cửa và
thoát ra ngoài

Khi thoát ra ngoài biển, dùng áo phao
và mang theo điện thoại di động và
nhanh chóng ra phía boong tàu

Trường hợp thoát ra bằng bè
cứu sinh Lần lượt lên bè chờ
cứu hộ

Trường hợp mặc áo phao và lao xuống nước
Đan chéo tay vào nhau, nhấc chân lên nhảy
xuống, giữ đầu ở trên mặt nước Giữ thân
nhiệt ở mức tốt nhất.
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Phòng điều chỉnh quốc vụ
Trung tâm chống khủng bố

Hướng dẫn hành động quốc gia

Khủng bố
• Khi phát hiện tội phạm khủng bố đánh bom

Nhanh chóng thoát ra khỏi hiện trường
khủng bố, lánh tới khu vực có thể được bảo
vệ hoặc không gian rộng.

Không trốn xung quanh xe ô tô, cửa kính
hoặc dưới tòa nhà cao tầng, phải làm theo
chỉ đạo nếu có cảnh sát ở quanh đó.

Lập tức báo cho cảnh sát dù là chi tiết
nhỏ như diện mạo của kẻ khủng
bố hoặc biển số xe.

• Trường hợp bộc phá bằng bom

Chú ý chạm vào các thiết bị trên trần nhà, sử dụng cầu thang
cứu hộ hoặc lối đi theo hướng ngược với điểm đặt bom
rồi sơ tán ở bên ngoài tòa nhà.

Nếu nghe thấy tiếng nổ, lập tức bịt kín đầu và tai,
nằm sấp xuống.

• Trường hợp tòa nhà bị sụp đổ do khủng bố

Không tự ý thoát ra khi bị mắc vào tàn
tích của tòa nhà, cần bình tĩnh
đợi cứu hộ.

Soi đèn pin hoặc gõ liên tục vào đồ vật
có phát ra tiếng như ống dẫn, ống nước
để cho mọi người biết vị trí của mình.
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Trường hợp có nguy hiểm phát nổ do
rò rỉ ga, không được sử dụng diêm,
bật lửa.

Hướng dẫn hành động quốc gia

Sự cố đường hầm giao thông

Bộ giao thông đường bộ

• Khi xảy ra sự cố xe hoặc hư hỏng trong đường hầm

Đỗ xe về phía khu vực đỗ xe khẩn cấp hoặc làn đường,
tắt máy, vẫn cắm chìa khóa và xuống xe.

Sử dụng điện thoại di động hoặc điện thoại khẩn cấp bên trong
đường hầm để thông báo, sau đó sơ tán về phía an toàn.

Trường hợp xảy ra hỏa hoạn, lập tức sử dụng bình cứu hỏa trong
xe hoặc bình cứu hỏa ở gần đó, hoặc bồn cứu hỏa để dập lửa.

Trường hợp hỏa hoạn lan rộng hơn, sơ tán ra bên ngoài hoặc
tới đường hầm bên cạnh thông qua lối thông sơ tán theo đèn
hiển thị chỉ dẫn trong đường hầm theo hướng ngược với khói.

• Khi chứng kiến sự cố xe hoặc hư hỏng trong đường hầm

Nếu có thể lưu thông xe, thoát ra ngoài
đường hầm.

Đỗ xe trên làn đường phụ hoặc khu vực
đỗ xe khẩn cấp trong trường hợp nhìn
thấy trước sự cố hỏa hoạn khiến đường
không được lưu thông.
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Lúc này tắt máy, cắm chìa khóa và xuống
xe, nhanh chóng báo cho đồn cảnh sát
hoặc trung tâm phòng cháy chữa cháy
rồi sơ tán đến nơi an toàn.

Hướng dẫn hành động toàn dân

Các biện pháp sơ cứu

Cục phòng cháy chữa cháy

Trong tình huống cần cấp cứu, trước tiên hãy gọi cho 119,
rồi sau đó tiến hành các biện pháp sơ cứu cho tới khi nhân viên cấp cứu tới.

Bị bỏng

Bị화상
đi ngoài

1
1. 화상부위를 깨끗하고 차가운 수돗물로 10분-15분 냉각시킵니다.
2. 물집은 터트리지 말고, 화상부위에 붙어 있는 물질은
떼어내지 않고 병원에서 제거합니다.

1. Làm nguội vùng bị bỏng dưới nước mát đang chảy
trong vòng 10 đến 15 phút.
2. Không làm vỡ các vết phồng, không lấy các vật bị dính
※ 상처부위에 얼음을 대지 않습니다.
ở vùng bị bỏng ra.

1. Di chuyển bệnh nhân tới nơi mát mẻ
2. Sử dụng nước lạnh, khăn tay, quạt để giảm nhiệt độ nhanh
chóng

Khi bị rắn cắn

Khi bị ong đốt

~15

phút

1. Nếu nơi bị đốt vẫn còn kim chích của ong, dùng 1 tấm thẻ
để đẩy đầu kim đó ra.
2. Rửa vết thương bằng xà phòng và nước, nếu bị sưng quá,
dùng túi chườm đá để chườm lạnh

1. Để phần bị rắn cắn xuống vị trí thấp hơn tim
2. Rửa vùng bị cắn bằng xà phòng và nước
3. Nếu bị cắn trong vòng 15 phút, dùng miếng vải có độ
rộng trên 2cm quấn lỏng quanh 10cm vùng bị cắn
(hướng gần tim)

Khi bị chó cắn

Tắc đường hô hấp
5~15

phút

1. Nếu không bị chảy máu nặng, rửa dưới nước đang chảy
trong vòng 5 đến 10 phút.
2. Không chà xát vết thương, để một ít máu chảy, cho vi khuẩn
bên trong vết thương chảy ra ngoài.
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Phương pháp
đẩy bụng
1. Dang rộng hai chân, đứng phía sau bệnh nhân.
2. Đặt hai tay ở giữa rốn và ức của bệnh nhân, nắm đấm lại và
ấn mạnh xuống.
3. Lặp lại cho tới khi bệnh nhân có thể nói được hoặc dị vật
được đẩy ra ngoài

Hướng dẫn hành động quốc gia

Cục phòng cháy chữa cháy

Hô hấp nhân tạo

Kiểm tra phản ứng của bệnh nhân

Gọi 119

Kiểm tra hô hấp

Lắc nhẹ vai, hô lớn “Anh/ chị ơi, anh/ chị
có sao không?” và kiểm tra phản ứng của
bệnh nhân.

Nếu bệnh nhân không có ý thức (phản
ứng) gì, chỉ định một người cụ thể, yêu cầu
gọi 119 và mang máy sốc tim tự động tới.

Quan sát mặt và ngực của bệnh nhân trong vòng 10
giây, kiểm tra xem bệnh nhân có còn thở không.
Không còn thở hoặc có dấu hiệu bất thường, lập tức
chuẩn bị hô hấp nhân tạo.

Thực hiện ép tim 30 lần

Lưu thông khí quản

Thực hiện hô hấp nhân tạo 2 lần

Tìm điểm ép tim của bệnh nhân qua 2 lòng
bàn tay đè lên nhau, thực hiện ép tim 30 lần.
*độ sâu ép tim: 5cm, tốc độ ép tim:
100~120 lần/ phút

Để hô hấp nhân tạo, giữ đầu bệnh nhân
ở tư thế ngả ra sau, nâng cằm lên
để lưu thông đường thở.

Sau khi bịt mũi bệnh nhân, người cứu hộ
đặt miệng vào miệng bệnh nhân, thổi hơi
trong vòng 1 giây để ngực bệnh nhân
phồng lên.

Lặp lại việc ép tim và hô hấp nhân tạo

Tư thế hồi phục

Vị trí ép tim

Lặp lại động tác ép tim 30 lần, hô hấp
nhân tạo 2 lần cho tới khi nhân viên
cứu hộ 119 tới.

Nếu việc hô hấp của bệnh nhân hồi phục lại,
xoay sang bên cạnh cho bệnh nhân nằm ngửa
đề phòng tắc nghẽn đường thở.

Vị trí ép tim đối với bệnh nhân ngừng tim
người lớn và trẻ nhỏ là 1/2 phía dưới
xương lồng ngực.
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Máy sốc tim tự động(AED)

Mở máy sốc tim

Cục phòng cháy chữa cháy

Dán 2 miếng dán

Chỉ sử dụng máy sốc tim cho bệnh nhân tim ngừng thở, không có phản
ứng và hô hấp thông thường. Trong khi thực hiện hồi sức nếu máy sốc tim
được đưa tới nơi, lập tức thực hiện ngay. Ấn nút nguồn của máy sốc tim.

Miếng 1: Dưới xương đòn bên phải
Miếng 2: Dán vào nách giữa đầu ngực bên trái

Phân tích nhịp tim

Thực hiện sốc tim

Trong khi máy sốc tim phân tích nhịp tim, đứng cách xa không chạm vào bệnh nhân. Nếu
cần sốc tim, máy sẽ được sạc tự động và phát ra âm “Cần sốc tim” và thực hiện ép tim
trong khi sạc.Trường hợp không cần phân tích nhịp tim, tiếp tục thực hiện việc hồi sức.

Chỉ trong trường hợp cần sốc tim, nút sốc tim sẽ nháy.
Ấn vào nút đang nháy và thực hiện việc sốc tim.
*Kiểm tra xem mọi người đã đứng cách xa bệnh nhân chưa rồi mới thực hiện.

Lập tức tiến hành lại việc hồi sức tim phổi
Sau khi thực hiện việc sốc tim, lập tức tiến hành việc
hồi sức tim phổi.
Lặp đi lặp lại cho tới khi nhân viên cứu hộ 119 tới.
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Cục phòng cháy chữa cháy

Bình cứu hỏa
·Phương pháp sử dụng bình cứu hỏa

Mang theo bình cứu hỏa, giữ chắc
thân bình và rút van an toàn.

Cầm vòi phun và tiến gần về phía đám cháy.

Giữ tay cầm thật chắc.

Phun bột thật đều như sử dụng chổi.

·Phương pháp bảo quản bình cứu hỏa

Đặt ở nơi không vướng lối
đi, tránh ẩm ướt hoặc ánh
nắng trực tiếp.

Kiểm tra xem kim có chỉ sang
vị trí màu xanh lá cây không.
*Nếu kim chỉ tới vị trí màu đỏ
hoặc vàng, cần đổi lại bình
khác.
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Trong bình cứu hỏa có chất
chữa cháy bằng bột nên cần
lắc bình định kỳ (hơn 1 lần/
tháng).

Hướng dẫn hành động quốc gia

Cục phòng cháy chữa cháy

Bồn nước cứu hỏa

Kiểm tra xem cửa bồn cứu hỏa có mở không,
vòi phun và ống có được kết nối không.

Trải dài ống để không bị xoắn, một người giữ
vòi phun và giữ để vòi không thấm nước.

Người còn lại xoay van và kiểm tra
xem nước đã chảy chưa rồi chạy tới
hỗ trợ giữ ống.

Xoay đuôi vòi phun, điều chỉnh
lượng nước và dập tắt đám cháy.

Vào ngày thường, không để chướng ngại vật ở
xung quanh bồn cứu hỏa.

Nếu có thể, 2 người tạo thành 1 đội
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Cục an toàn dược phẩm và thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm
Đặc điểm của virut Noro
Vi khuẩn là nguyên nhân chính
gây ngộ độc thực phẩm trong
mùa đông
Nhiễm khuẩn do tiếp xúc trực
tiếp hoặc gián tiếp với bệnh
nhân

Sinh tồn lâu dù
nhiệt độ thấp

Dù lượng nhỏ Lơ là chăm sóc Có nhiều hoạt động
cũng có thể vệ sinh cá nhân trong phòng dễ gây
nhiễm bệnh giữa
gây bệnh
khi trời lạnh
mọi người với nhau

Triệu chứng chủ yếu
Đơn vị: thời gian

Tiêu chảy

Mất nước

Đau bụng

Nôn mửa

Đau cơ
bắp

Thờigianủbệnh

Quá trình nhiễm bệnh chính
Ô nhiễm do vi rút

Sốt

Thực phẩm là nguyên nhân chính gồm rau nhiễm bệnh, các loại
hoa quả, các loại thân mềm bị ô nhiễm, nước ngầm bị ô nhiễm

Ăn đồ ăn
thức uống

Quá trình 1
Sông, biển
(có người bệnh)

Ô nhiễm nguyên liệu
nấu nướng

Ăn đồ ăn
thức uống

Quá trình 2
Virut Noro

Đau đầu

Người nấu nướng bị
lây bệnh

Phát bệnh

Ô nhiễm thực phẩm nấu

Lây nhiễm qua
đường miệng

Quá trình 3
Lây bệnh cho nhau

Nước nôn mửa
khô lại

Đề phòng ngộ độc thực phẩm vi
rút Noro theo cách dưới đây!

Rửa tay trên 20 giây dưới vòi
nước chảy

Khử trùng hoặc đun nóng
dụng cụ nấu ăn

Ăn rau củ, hoa quả sau khi
rửa sạch

Ăn chín hoàn toàn
(Thận trọng với thực phẩm sống,
các loại thân mềm như hàu)

Uống nước đun sôi

Làm sạch môi trường xung
quanh (nước khử trùng diệt
khuẩn 1,000ppm)
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Cục an toàn dược phẩm và thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm

Nguyênnhânphátsinhngộđộcthựcphẩmmùadãngoại
Bảo quản thực phẩm ở cốp xe ô tô

Uống nước bị ô nhiễm và đồ ăn hoang dã xung
quanh khi đi leo núi, leo đồi

Để trên 2 tiếng ở nhiệt độ phòng

Ngộ nhận và ăn các loại độc tố tương tự với rau núi
Ăn sống một số loại rau như dương xỉ, cây hoa hiên,
daraesun, cây họ cuồng cuồng chứa lượng nhỏ thành phần
độc tố đặc trưng.

Phươngphápđềphòngngộđộcthựcphẩmmùadãngoại
Bảoquản,vậnchuyểnvàăntừviệcchuẩnbịcơmhộp

Hiểubiếtđúngvềviệcănraurừng

Làmcơmhộp

Khôngtùytiệnăncácloạithựcvậthoangdại
Chuẩn bị lượng vừa
đủ cho 1 lần ăn

Rửa tay đúng
cách trước và sau
khi nấu

Nấu chin hoàn toàn
tới cả phần bên trong
của đồ ăn trên 1 phút
ở nhiệt độ 75oC

Để cơm và thức ăn
nguội rồi đựng vào
hộp khác nhau

Phươngphápbảoquản,vậnchuyểnantoàn

Ănraurừngbằngphươngphápnấuđầyđủ

Trên3lần

Bảo quản trong thùng đá do không gian tiếp
xúc ánh nắng hoặc cốp xe có nhiệt độ cao

Các loại như cỏ tallae, rau đá, lá vừng nếu định ăn sống cần ngâm
trong nước rồi rửa sạch hơn 3 lần dưới nước máy chảy

Hướngdẫnănuốngantoàn

Các loại như dương xỉ, cây hoa hiên, daraesun, cây họ cuồng cuồng
phải trần đủ trong nước sôi để loại bỏ độc tố rồi mới được ăn
Rửa sạch tay trước khi ăn
hoặc lau bằng khăn ướt

Chuẩn bị trước nước
uống từ nhà

*Cây hoa hiên càng trưởng thành độc tố càng mạnh nên chỉ ăn phần non
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Cục an toàn dược phẩm và thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm

Vikhuẩngâyngộđộcthựcphẩmcótronghảisản:
Vibrioparahaemolyticus
Thựcphẩmlà
nguyênnhânchính

Tạisaovàomùahèlạihayngộđộc
vibrioparahaemolyticus?

Cácloạicá,gỏicábịnhiễmbệnh

Tăngtrưởngnhanhchóng
(Tănggấp1triệulầntrong3~4giờ)
Bắtđầutăngtrên15độC
Nhiệtđộnướcbiển

Conđườngtruyền
nhiễmchính

Lần1

Mang,da,ruộtcá
bịnhiễmvibrioparahaemolyticus

Lần2

Nhiễmlần2dongườinấuvà
côngcụnấunhưkhănlau,thớt,daobịnhiễm.

Hướngdẫnphòngngộđộcvibrioparahaemolyticus
Bảoquản,nấuthựcphẩmtừcá

Mua cá tươi,
bảo quản lạnh (dưới 5 độ C)
hoặc cấp đông (-18 độ C)

Tránh ăn quá thường xuyên,
ăn sau khi làm nóng
(85 độ c, trên 1 phút)

Tiệttrùng,diệtkhuẩncôngcụ
nấunướng

Dao thớt phân thành
loại dùng thái chín và
loại dùng thái sống

Côngcụnấunướngnhưthớtđãdùng
cóthểtiệttrùngbằngnướcnónghoặc
tiệttrùngclo(200ppm)rồiphơikhô

Quảnlývệsinhkhác

Thường xuyên thay nước,
làm sạch trong ngoài bể

Không dùng lại sợi củ cải, sợi mì
đã qua sử dụng
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Hướng dẫn hành động quốc gia

An toàn công cụ giải trí trên nước

Cục cảnh sát biển

Nhận tập huấn trước (nội dung chú ý) của chuyên gia trước
khi lên thiết bị và hành động theo hướng dẫn

Đeo trang bị an toàn như mặc áo phao, mũ bảo hiểm

Người già, phụ nữ mang thai, người say rượu không
được lên các công cụ giải trí trên nước.

Bỏ phụ kiện trước khi lên

Ngừng vận hành khi gió lớn

Không vận hành, chơi trong ngày gió lớn
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Cục cảnh sát biển

An toàn câu cá

Cho gia đình và người xung quanh biết trước nơi
đến và lịch trình.

Chú ý thông tin thời tiết, hạn chế câu khi thời tiết xấu.

Mang theo radio cầm tay, khi câu cũng chú ý thông
tin thời tiết liên tục.

Phải chú ý ghềnh đá đĩa và bãi đá thủy triều vì có thể bị cô
lập hoặc bị rơi.

Không sử dụng tàu câu không trang bị công cụ cứu trợ và
không được cấp phép, nhanh chóng thông báo cho cảnh
sát biển để đề phòng sự cố.

Không cố rời cảng, không vận hành vượt quá số người
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Hướng dẫn hành động quốc gia

An toàn câu cá (ra khơi)

Cục cảnh sát biển

Khi đi tàu câu luôn luôn mặc áo phao,
không vượt ra ngoài lan can

Cầm theo trang bị thông tin có thể liên lạc khẩn cấp
như điện thoại di động

Giữ đúng nội dung tuân thủ của bảng hướng dẫn các loại
bố trí ở bờ biển, không vào các khu vực bị cấm.

Không câu trong khu vực cấm câu cá
như khu vực bảo vệ đường thủy.

Không câu cá trong tình trạng uống rượu, và phải mặc
áo phao khi trên thuyền câu.

Khi câu cá trên băng chỉ câu ở nơi có độ dày bằng tối thiểu
trên 5cm, không câu ban đêm.
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Bộ nội an

An toàn khi chơi với nước
• Trước khi chơi

Trước khi vào nước cần vận động đủ và
mặc áo phao.

Trẻ em phải chơi cùng với người bảo hộ

An toà
n

Chú ý không rời khỏi khu vực an toàn ở các bãi tắm,
suối và tuyệt đối không tắm sau khi uống rượu.

Chơi theo hướng dẫn của nhân viên an toàn

• Hướng dẫn đối phó với sự cố dưới nước

Khi phát sinh sự cố dưới nước
cần hô to (gọi ngay 119),
không tự ý xuống nước để cứu.

Dù bản thân có thể bơi cũng phải
dùng các trang bị an toàn được bố trí
tại sân chơi nước (phao cứu sinh, áo phao,
bè cứu sinh) để cứu trợ an toàn.

46

Khi đã cứu được người bị rơi xuống
nước cần sơ cứu ngay bằng hô
hấp nhân tạo.

Hướng dẫn hành động quốc gia

Tổng công ty quản lý vườn quốc gia

An toàn khi lên núi

Tìm hiểu trước đường leo núi, cầm theo
trang bị leo núi cơ bản như trang bị thông tin,
cẩn trọng với rượu và leo núi một mình.

Nên leo núi từ sáng sớm và
kết thúc 2 tiếng trước khi hết giờ

Một ngày leo núi thường là dưới 8 tiếng,
lấy người yếu nhất trong nhóm leo
núi làm chuẩn.

Ba lô nên thật nhẹ, đeo giày leo núi
vừa với chân

Đề phòng sự cố nên mang theo lương thực khẩn cấp,
không nên ăn nhiều trong 1 lần đồ ăn mang theo
trong khi leo núi mà nên ăn từng chút một nhưng
thường xuyên.

Không ra vào nơi không phải là đường
leo núi, khi thấy bị lạc đường
phải nhanh chóng quay lại.

Vào mùa mưa phải tránh leo núi ở các khe suối,
khi mưa lớn có thể gây ra lũ quét hoặc lũ dân
nên tuyệt đối không băng qua.

Khi đi qua nơi có độ đốc cao thường có
đá rơi và dưới vách đá cần chú ý đá rơi.

Di chuyển theo tuyến đường quen thuộc,
tránh các khe suối khi bị lạc đường
hoặc bị nạn trong khi leo núi.

* Phải tìm hiểu số hiệu đăng ký của “bảng biểu thị vị trí đỉnh núi” trong khi leo núi.
(có thể kiểm tra vị trí, cung cấp số hiệu đăng ký cho phòng tình huống 119 khi yêu cầu cứu trợ)
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Bộ nội an

An toàn khu vui chơi trẻ em
• Công cụ đi lên

Không đi lên ở lối người khác đi xuống

Khi đi xuống phải quan sát phía dưới

• Đu

2 tay nắm chặt dây khi đu, không nhảy xuống khi
đang đu trên không

Không xoắn dây đu

• Cầu trượt

Không leo lên bằng mặt trượt, hãy dùng thang

Không nằm sấp hoặc đứng để trượt
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Bộ văn hóa thể thoao và du lịch

An toàn nơi biểu diễn
• Người điều hành nơi biểu diễn

Lập bảng hướng dẫn an toàn, người phụ trách
cần thành thạo bảng đó và thực hiện chính
xách trách nhiệm và quyền hạn về an toàn.

Bố trí ở mọi nơi trọng yếu nhân viên quản
lý an toàn đã được tập huấn an toàn

Truyền đạt thông tin liên quan đến an toàn
cho khán giả thông qua bảng tin, tài liệu
hướng dẫn, phát thanh.

Không trèo lên nơi nguy hiểm như lỗ
thông gió, lan can

Pháo hoa, pháo phụt có thể gây ra hỏa
hoạn nên tuyệt đối không sử dụng
ở phía sân khấu biểu diễn.

• Khán giả

Có thể phát sinh sự cố chèn ép nên
khi ra vào không chạy,
di chuyển từ từ theo hàng.

• Khi có sự cố an toàn tại nơi biểu diễn

Khi phát hiện sự cố an toàn,
báo ngay cho người quản lý hoặc 119

Khi có sự cố thiệt hại về người
thực hiện ứng cứu cần thiết như ép tim.

Khi mất điện không hoang mang, đợi tại
chỗ ngồi cho tới khi có điện trở lại hoặc
xác nhận nguyên nhân mất điện.

Khi có cháy hô lớn “Cháy!”,
ấn chuông khẩn cấp để
báo cho người khác biết về hỏa hoạn.

Khi phải sơ tán, sơ tán từ
khán giả gần với cửa ra vào trước.
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Sở cảnh sát

Hướng dẫn hành động quốc gia

Đề phòng trẻ em mất tích, bắt cóc
1
Dấu vân tay

Ảnh

Thông tin của
người bảo hộ

Giáo dục trẻ không tiếp xúc
với người lạ.

Đăng ký trước dấu vân tay, ảnh của trẻ và
thông tin của người bảo hộ.
※ *Có thể đăng ký thông qua app Giấc mơ an toàn
hoặc tại sở cảnh sát

Chụp ảnh trẻ định kỳ.
※ Có thể đăng ký thông qua app Giấc
mơ an toàn hoặc tại sở cảnh sát.

미아방지팔찌

미아방지팔찌

Cho trẻ biết nhà nào có thể giữ an toàn
cho trẻ xung quanh đường tới trường,
xung quanh nhà.

※ Có thể kiểm tra vị trí thông qua app Giấc
mơ an toàn, bản đồ an toàn sinh hoạt

Không để trẻ ở nhà một mình, luôn
luôn ở cùng con cái.

Sử dụng vật dụng đề phòng trẻ thất lạc như
bảng tên, vòng tay đề phòng trẻ đi lạc.

※ Không để trẻ trong xe một mình dù là một lát.

và số điện thoại ở chỗ không dễ nhìn thấy
từ bên ngoài.

※ Có khả năng trẻ bị bắt có nên cần khắc tên

Thời gian biểu,
Số điện thoại
bạn bè

112
Nắm bắt vị
trí, tình
huống theo
chu kỳ

Tìm hiểu thời gian biểu và các bạn
thân của trẻ.
※ Tìm hiểu trước số điện thoại của bạn bè trẻ
cũng như người bảo hộ của các bạn đó.

Kiểm tra vị trí và tình huống hiện
tại của trẻ theo chu kỳ.
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Gọi 112 ngay trong
trường hợp trẻ bị lạc.

Hướng dẫn hành động quốc gia

Bộ giáo dục

Bạo lực học đường

Dù là bạo lực đơn giản cũng cần phải nói chuyện về sự
việc bị bạo lực và những khó khăn thông qua tư vấn với
giáo viên trong trường hoặc giáo viên chủ nhiệm.

Khi có bạo lực học đường cần báo ngay cho
trung tâm tư vấn 117 hoặc trường học

학교폭력대책자치위원회

Người bảo hộ học sinh bị hại và học sinh gây bạo lực nhận
chỉ dẫn thông qua mở ủy ban tự trị đối sách bạo lực học đường.

Yêu cầu cảnh sát điều tra nếu cần.

Nên tư vấn cùng với gia đình tại trung tâm Wee do sở giáo
dục (hỗ trợ) hoặc Wee Class trong trường nhằm ổn định
tâm lý học sinh bị hại.

Quan sát chi tiết thường xuyên xung quanh trường,
tăng cường tuần tra xung quanh trường
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Sở cảnh sát

Sự cố giao thông

Khi có sự cố giao thông phải dừng xe dù là xe bị hại
(Nếu rời khỏi hiện tràng có thể xảy ra hiểu sai)

Bật đèn khẩn cấp và dựng biển 100m đằng sau vòa ban
ngày và 200m đằng sau vào ban đêm

Sau khi trao đổi danh thiếp cho nhau, liên hệ với công ty
bảo hiểm để tiếp nhận hiện trường

Phải thông báo cho cảnh sát tại hiện trường về
thương tích cá nhân.

Chụp ảnh hiện trường sự cố trong khi đợi công ty bảo hiểm
hoặc cảnh sát. (vị trí sự cố, vết bánh xe của cả 2 bên,
biển số xe đối phương)

Nên chụp ảnh các góc độ, quay phim phần hư
tổn để làm bằng chứng.
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Hướng dẫn hành động toàn dân

An toàn thang máy

Bộ Nội an

3

5

5
Nếu chạy nhảy hoặc tựa vào cửa ra vào
bên trong thang máy sẽ rất nguy hiểm.

Nếu bị mắc kẹt trong thang máy mà cố gắng thoát ra
ngoài bằng mọi cách thì sẽ rất nguy hiểm. Không nên
bối rối mà hãy ấn nút khẩn cấp để gọi cứu hộ.

Gọi cứu hộ bằng nút khẩn cấp. Trong trường hợp
không kết nối được thì trực tiếp báo tới
số 119 bằng điện thoại di động.

Dù bị mắc kẹt trong thang máy thì cũng không có
nguy cơ bị ngạt thở nên nắm vào tay cầm an toàn
ở tư thế thấp và bình tĩnh chờ đợi.

3

10

3

Trường hợp đang ở trong thang máy khi phát sinh
hỏa hoạn hoặc động đất thì ấn nút bấm tất cả
các tầng, xuống thang máy ở tầng mà cửa mở ra
trước và sử dụng cầu thang bộ.

Không lên thang máy khi phát sinh hỏa hoạn hoặc
động đất và sử dụng cầu thang bộ để đi lánh nạn.
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Hướng dẫn hành động toàn dân

An toàn sinh hoạt trẻ em

Hiệp hội người tiêu dùng Hàn Quốc

· Gia đình

Chú ý bảo quản không để trẻ nuốt những đồ vật nhỏ
như cúc áo, pin, hoặc nam châm

HOT

Chú ý không để trẻ bị bỏng nồi cơm

COLD

Chú ý khi sử dụng vòi nước nóng ở bình lọc nước

Bảo quản thuốc diệt côn trùng hay
thuốc ở nơi xa tầm tay trẻ em

Trẻ có thể bám vào ngăn kéo trèo lên cao và ngã xuống,
chú ý đừng để trẻ bám vào

Trẻ có thể lấy dây cột rèm kéo buộc quanh cổ,
nên hãy kéo lên thật cao
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An toàn sinh hoạt trẻ em

Hiệp hội người tiêu dùng Hàn Quốc

· Siêu thị

Tránh để trẻ kẹp giầy vào sàn di động

Kiểm tra xe đẩy đã được cố định ở sàn di động
hay chưa, bám chắc vào tay cầm cho tới khi xuống

Không để trẻ ngồi ở khoang chở đồ của xe đẩy

Khi chở trẻ nhỏ trên ghế dành cho trẻ nhỏ,
nhớ thắt dây an toàn, chú ý đừng để trẻ đứng dậy

Chú ý không để trẻ kẹp chân, tay vào cửa tự động

Chú ý không để trẻ chạy nhảy trong siêu thị
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An toàn sinh hoạt trẻ em

Hiệp hội người tiêu dùng Hàn Quốc

· Trường học

Trong quá trình thí nghiệm có thể có rủi ro bỏng,
hỏa hoạn, nên phải thực hiện đúng theo hướng dẫn
của giáo viên

Không chĩa các dụng cụ sắc nhọn về phía
người khác

Không trèo hoặc trượt trên lan can cầu thang

Vào ngày trời mưa hay tuyết, hành lang và cầu
thang có thể trơn trượt, phải cẩn thận.

Không trèo lên khung cửa sổ, thò người ra khoải cửa
sổ hoặc không tựa và ngồi trên thành cửa sổ.

Không chạy nhảy trong phòng học vì
có thể va vào các cạnh bàn.
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Hướng dẫn hành động toàn dân

An toàn sinh hoạt trẻ em

Hiệp hội người tiêu dùng Hàn Quốc

· Công viên trẻ em, công viên

150
140
130
120

An
toàn

Hiểu rõ các hạng mục chú ý của trò chơi,
Làm theo hướng dẫn của nhân viên an toàn

Trẻ em người nhỏ có thể bị thương, nên hãy
chơi với trẻ cùng tầm tuổi.

Với các trò chơi chuyển động,
chỉ xuống sau khi trò chơi đã dừng hẳn.

Khi trượt băng hay đi xe đạp, nhất định phải đội mũ bảo
hiểm và trang bị bảo hộ.

Khi trượt băng, đi xe đạp, phải hết sức chú ý
Kiểm tra xe cộ, chướng ngại vật.
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Bộ y tế

Dự phòng tự sát
• Dấu hiệu tự sát

Khi sắp xếp lại mọi việc tốt hơn bình
thường.

Khi chia cho mọi người xung quanh
đồ vật thường ngày rất quý và nói
giữ nó tốt nhé.

Khi thành tích đột nhiên bị tụt thấp

Khi thay đổi thói quen thường ngày
như ăn, ngủ

Khi hay cáu gắt, phẫn nộ

Khi hay nói chuyện về cái chết

Khi biểu hiện bất thường hoặc nói
tích cực về cái chết

Khi đứng về phía sự việc nguy hiểm
không có suy nghĩ và gặp sự cố

Khi tìm thấy thuốc độc, dược phẩm
có tính độc, dao

* Việc tìm hiểu ban dầu các triệu chứng nguy cơ tự sát từ xung quanh là rất quan trọng.
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Bộ y tế

Dự phòng tự sát
• Cách đề phòng tự sát

Khi cho thấy các biểu hiện hoặc nói chuyện liên quan đến tự sát,
không đồng tình với cảm tính đó mà phải lắng nghe.

Không hỏi vòng vo xem thế nào mà tự sát mà hỏi
chính xác và trực tiếp

Quan sát xem nội tâm đối phương như thế nào qua các câu hỏi.
(sự thay đổi, tổn thương, dục vọng…)

Có thể nhận sự giúp đỡ từ xung quanh, tạo cảm giác an t
oàn rằng chúng ta sẽ giúp họ để họ có thể nhận sự giúp đỡ.

Hãy nhẹ nhàng ở bên cho tới khi nguy cơ tức thì
hoàn toàn qua đi

Phải nhận được “lời hứa” không tự sát.

Tư vấn điện thoại 24 giờ

Tư vấn trực tuyến, trực tiếp

• Điện thoại của hi vọng ☎ 129

• Hiệp hội dự phòng tự sát Hàn Quốc

• Điện thoại thanh thiếu niên ☎ 1388

• Điện thoại sinh mệnh Hàn Quốc

• Hotline dự phòng tự sát ☎ 1577-0199

• Trung tâm đề phòng tự sát tại địa phương

• Điện thoại sinh mệnh ☎ 1588-9191

• Ủy ban giáo dục tôn trọng sinh mệnh

• Trung tâm tư vấn điện thoại của tình yêu ☎ 1566-2525

59

Hướng dẫn hành động quốc gia

Bộ Nội an

An toàn xe đạp
Xe đạp trong Luật giao thông đường bộ là xe!
Cấm l i xe khi u ống rượu

ội mũ bảo hiểm

Khi đang say rượu, nếu đi xe đạp, sẽ
bị xử phạt theo pháp luật.

Người lái xe đạp hoặc bạn đồng hành bắt
buộc phải đội mũ bảo hiểm.

Giữ tốc độ an toàn

Trang bị vật dụng an toàn

20

Tốc độ 20km/ giờ là tốc độ được
khuyến khích, không nên vượt quá.

Trang bị thiết bị an toàn của xe đạp như đèn
pha trước, thiết bị phản xạ để đảm bảo an
toàn khi sử dụng ban đêm.

Cấm sử dụng điện thoại di động,
tai nghe khi đang đi xe

Nhấc xe và đi vào đường dành cho người đi bộ

Không sử dụng điện thoại di động,
tai nghe trong khi đang lái xe.

Dắt xe đạp và đi qua trên đường dành
cho người đi bộ khi không có đường
dành cho xe đạp.
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Hướng dẫn hành động quốc gia

An toàn bãi cắm trại

Bộ văn hóa thể thoao và du lịch

Sau khi kiểm tra xem có đăng ký bãi cắm trại tại trang chủ “Go
camping” do tổng công ty du lịch Hàn Quốc điều hành
hay không rồi lựa chọn bãi cắm trại an toàn.

Khi sử dụng điện kiểu vòi bạch tuộc ở không gian kín như lều
bạt rất dễ xảy ra hỏa hoạn, khi dùng ga dễ xảy ra cháy nổ hoặc
ngộ độc carbon nên cần phải tự chú ý.

Thiết bị cắm trại như glamping, caravan bên trong có sử dụng
điện và lửa nên phải kiểm tra xem có sẵn bình cứu hỏa,
cảm biến khói, cầu dao điện hay không

Không nằm trên cỏ xung quanh bãi cắm trại để không
bị rắn cắn, nhiễm bệnh từ chấy rận và các loại gặm nhấm.

Quản lý

Khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng báo cho nhân viên
quản lý và thực hiện ứng cứu.

Kiểm tra các quy tắc của khu cắm trại và cố gắng đảm bảo
an toàn cho mình và khách sử dụng
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Bộ môi trường

Cắt nước máy
• Khi nhận được hướng dẫn cắt nước máy

Dùng tiết kiệm nước như tắm, rửa bát trong thời
gian cắt nước.

Dự trữ sẵn nước sử dụng trước thời hạn cắt nước hướng dẫn.

• Khi nước máy bị cắt đột ngột

Kiểm tra thông tin cắt nước thông qua cơ quan ngôn luận.

Báo cáo và làm theo hướng dẫn để tiết kiệm nước.

• Khi nước máy có trở lại

Khi có nước đục chảy ra, để nước chảy trong 5~10 phút
cho tới khi nước trong chảy ra mới sử dụng.

Dùng tiết kiệm nước để hàng xóm cũng có thể dược
sử dụng nước máy.
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Hướng dẫn hành động toàn dân

An toàn tại khu vực lễ hội
Cơ

1

Bộ Nội an

ng

í tượ

kh
quan

Yếu tố an toàn

Kiểm tra dự báo thời tiết, chuẩn bị
trang phục, vật dụng cho phù hợp
với thời tiết

Sử dụng đường đi, cửa ra vào
theo hướng dẫn của nhân
viên an toàn, giữ trật tự khi vào, ra.

Nắm rõ sơ đồ bố trí khu vực lễ hội,
kiểm tra các lối thoát hiểm để
đối phó với tình huống khẩn cấp

Khuvựchướng
dẫntổnghợp

Cấm
ra vào

ể tránh tình trạng bị lạc nhau ở khu vực
lễ hội, định sẵn địa điểm gặp nhau,
như khu vực hướng dẫn tổng hợp,
cách liên lạc

Không đi vào các khu vực bị cấm ra
vào được bố trí bởi biển báo
chỉ dẫn nguy hiểm, vạch an toàn tại
khu vực lễ hội

Trẻ em phải đi cùng người bảo hộ
khi xem lễ hội, nhắc nhở trẻ
không chạy nhảy hoặc chạy
quanh khu vực lễ hội.

Nếu thấy tình huống nguy hiểm ở khu
vực lễ hội, báo ngay cho nhân viên
quản lý an toàn ở quanh đó hoặc
báo lên 119

Tại các lễ hội pháo hoa thường có tiếng
ồn lớn, không đưa trẻ sơ sinh
hoặc các động vật mẫn cảm với
tiếng ồn đến lễ hội.

Ở lễ hội băng, kiểm tra trạng thái
đóng băng, nếu khó kiểm tra trạng
thái của băng thì không nên tiến vào.
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Hướng dẫn hành động quốc gia

An toàn máy nông nghiệp

Phải kiểm tra tình trạng hoạt động của máy nông nghiệp
trước và sau khi sử dụng, sửa chữa ngay khi có bất thường.

Sở chấn hưng nông thôn

Phải gắn đèn chỉ hướng, đèn báo lùi, đèn báo giảm tốc (đèn quan
sát), bảng phản xạ ban đêm.

Cấm sử dụng sau khi uống rượu,
chỉ người lái máy mới được lên xe.

Người thành thạo máy nông nghiệp
trực tiếp lái máy.

Đeo công cụ bảo hộ khi lái máy và phải
dọn dẹp các vật có thể gây trở ngại
xung quanh như đá, chai lọ

Không điều khiển bộ số hoặc bộ phanh
của máy cày gấp tại nơi có độ dốc
nghiêm trọng.

Khi lái máy kéo, nối bàn đạp phanh
trái phải để sử dụng, không bỏ khung
an toàn.

Khi đập lúa chú ý để tay hoặc quần áo
không bị cuốn vào, không cho nhiều
lúa vào cùng lúc.
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Tổng công ty an toàn ga Hàn Quốc

An toàn về ga
• Trước khi sử dụng ga

Tạo bọt bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa để kiểm tra thường
xuyên phần mối nối của đường ống, dây dẫn.

Khi sử dụng ga đầu tiên xem có mùi ga rò rỉ không.

• Trong khi sử dụng ga

Khi bật bếp ga phải xem đã có lửa chưa.

• Sau khi sử dụng ga

Phải khóa van xả và van ở giữa
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Tổng công ty an toàn ga Hàn Quốc

An toàn về ga
• Cách sử dụng bếp ga du lịch

Không sử dụng trong lều kín hoặc phòng chật vì có thể bị ngạt hoặc cháy nổ.
(Phải thông khí khi sử dụng)

• Khi rò ga

Đầu tiên khóa van xả, van giữa, van bình rồi mở cửa sổ và cửa chính để thoáng khí.

Di chuyển tới nơi an toàn khi có bệnh nhân và gọi cho 119, sau đó sơ cứu
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc

An toàn điện

Nắm phích cắm điện rút ra
(nguy hiểm sự cố nhiễm điện và hỏa hoạn khi dây đồng bên trong vỏ bị đứt)

Không dùng tay ướt nắm ổ cắm hoặc phích cắm.

Không trèo lên cột điện hoặc không lấy gậy chọc lên đường dây điện.
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Hướng dẫn hành động quốc gia

Bộ Nội an

Đối phó khẩn cấp
Chuẩn bị (trong đời sống hàng ngày)
Tìm hiểu trước không gian sơ tán tầng hầm

Chuẩn bị vật dụng đối phó khẩn cấp
Khi bị công kích hóa học, sinh học,
hạt nhân

shelter
Ga tầu điện ngầm

비상

식량

Lương thực khẩn cấp

Bãi gửi xe tầng hầm

Phòng tầng hầm
của tòa nhà lớn

Radio

Tìm hiểu trước nơi sơ tán xung quanh, lập kế hoạch để gặp lại gia
đình đề phòng trường hợp bị tách khỏi gia đình

Thuốc cấp cứu

Đèn pin Chăn gối
cầm tay

Mặt nạ phòng độc, Áo mưa,
mũ phòng độc găng tay

Xà phòng

Chuẩn bị trong gia đình các vật dụng đối phó khẩn cấp như đồ dùng thiết yếu,
trang bị bảo vệ cá nhân phòng chống hóa sinh, thay thế và quản lý khi cần.

Sơ tán (Khi cảnh báo công kích kêu hoặc khi có pháo kích)
Khi cảnh báo công kích kêu hoặc
khi có pháo kích

Khi bị công kích bằng vũ khí hóa học

Khi bị công kích bằng vũ khí sinh học

Chung cư,
tòa nhà
cao tầng

Đang lái
xe

Sử dụng thang bộ thay cho thang máy khi ở trong chung
cư, tòa nhà cao tầng để sơ tán đến cơ sở lánh nạn, khi
đang lái xe để nguyên chìa khóa trên xe và đi sơ tán.

Bảo vệ đường hô hấp bằng mặt nạ chống độc, khăn tay, sơ
tán đến điểm sơ tán được ngăn chặn không khí từ bên ngoài,
đồi cao, bên trong tòa nhà cao tầng.

Không tiếp xúc với vật chất bị ô nhiễm
hoặc người bệnh, uống nước đun sôi, ăn
thực phẩm sạch

Lắng nghe (Khi công kích ngừng và trở nên yên tĩnh)
Giải thích
tình huống

Cấm tích trữ đồ dùng sinh hoạt Cứu trợ người bị thương

비상

식량

응급구호소

Lắng nghe phát thanh từ chính phủ, hành
động theo hướng dẫn của chính phủ

Hành động cùng với gia đình và hàng xóm, giải
thích tình huống hiện tại để trẻ em và người già
không lo lắng
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Tập trung sức mạnh cố gắng khắc phục

Hướng dẫn hành động toàn dân

Đối phó với
thiên tai
재난대비
준비

Bộ Nội an

2

[ Họp đối phó thiên tai ]

[ Lập kế hoạch sơ tán ]

Phân chia nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai, như ai sẽ là người
đưa đón con cái đến trường, ai chăm sóc người lớn ở nhà.

3

Nắm bắt trước về đường sơ tán trong nhà,
các địa điểm sơ tán gần nhà.

Địa điểm
tập kết

비상

식량

[Lập kế hoạch liên lạc]

Lập cách liên lạc giữa gia đình khi xảy ra thiên tai, định
sẵnđịa điểm tập kết của gia đình
※ Nơi sơ tán gần nhà, bến tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ô tô

5

Khóa

[Chuẩn bị vật dụng khẩn cấp]

Chuẩn bị sẵn các vật phẩm thiết yếu khi xảy ra thiên tai,
để sẵn trong không gian sinh hoạt như nhà, nơi làm việc.

6

Tắt

[Nhớ kỹ các hạng mục cần chú ý khi sơ tán] [Nắm rõ các cách xử lý với bệnh nhân cấp cứu]
Thực hành nhiều lần để nắm rõ các phương pháp
sơ cứu khẩn cấp vào lúc bì

Ngắt cầu dao điện, khóa van ga.
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Hướng dẫn hành động toàn dân

Đối phó với thiên tai

Bộ Nội an

Vật dụng đối phó với thiên tai

· Thực phẩm thuốc men (tối thiểu trong 3 ngày)
비상

식량

Nước, đồ uống

Đồ ăn có thể trữ lâu

Thực phẩm có chứa đường

(lương thực khẩn cấp, đồ hộp)

· Vật dụng vệ sinh, sinh hoạt (tối thiểu trong 3 ngày)

(kẹo, sô cô la)

Thuốc men cá nhân

(Thuốc trị bệnh, thuốc cảm cúm)

비누

Đồ rửa mặt

Đồ vệ sinh cá nhân

Các đồ dùng vệ sinh

(xà phòng, kem đánh răng,
bàn chải đánh răng, khăn mặt)

(đồ lót, vật dụng phụ nữ)

(khăn ướt, túi bóng)

Quần áo

(áo dài tay, quần dài, đồ
thoải mái)

손
난
로

Vật phẩm phù hợp
với thời tiết

Pin điện thoại (bộ sạc)

Mũ bảo hiểm (phòng động đất)
khẩu trang

Đèn pin, radio di động (pin), găng tay vải, bật lửa,
nến, còi, bản đồ, dao đa dụng

Chăn mền

(Màn, chăn, túi ngủ)

· Dụng cụ an toàn, sơ cứu

Vật dụng sơ cứu

(thuốc mỡ, băng cứu thương,
thuốc khử trùng)

((túi sưởi tay, áo mưa, ô))

(các dụng cụ viết)

Những vật dụng trên là những vật dụng tối thiểu cần thiết khi xảy ra thiên tai, có thể trang bị thêm các vật dụng khác tùy theo điều kiện cá nhân
70

Số điện thoại thông báo khẩn cấp: 112, 119

Truy cập ứng dụng điện thoại để biết thêm nội dung chi tiết

“Anjeondidimdol” và
Cổng thông tin an toàn sự cố quốc dân (www.safekorea.go.kr)
Cổng thông tin giáo dục an toàn quốc dân (www.kasem.safekorea.go.kr)

Bộ nội an

