
       TAI NẠN GÂY RA PHỎNG VÀ CHÁY. 

 

     Trẻ con quá nhỏ thường không hiểu nước nóng và các thức uống hãy còn quá 

nóng cũng là những vâṭ nguy hiểm. Ngay cả những người lớn như chúng ta lắm khi 

cũng quên rằng môṭ cốc trà hoăc̣ môṭ ấm nước vừa đun sôi xong, môṭ bồn nước 

tắm quá nóng cũng đều có thể làm cho trẻ bi ̣phỏng. Môṭ trường hơp̣ bi ̣phỏng trầm 

troṇg phải đươc̣ tri ̣ liêụ lâu ngày taị biṇh viêṇ. Đôi khi quá nóng cũng có thể đưa 

trẻ đến cái chết. 

 

     Me ̣ em bé trong hình bên caṇh đã để em ngồi lên đùi mình trong khi đang 

uống tách café nóng. Em bé đã đưa tay với lấy cốc café và do đó café sánh vào cổ 

em. Baṇ có thể biết là vết phỏng khá lớn và rất đau. Để tránh trường hơp̣ tương tư ̣

có thể xảy ra baṇ đừng bao giờ uống thức uống nóng trong khi có em bé đang ngồi 

trên đùi mình cũng như baṇ đừng bao giờ mang thức 

uống nóng hoăc̣ môṭ tô súp, tô cháo còn đang nóng hổi 

ngang qua đầu em bé. Baṇ có thể tưởng tươṇg nếu vô ý 

trâṭ tay em bé se ̃bi ̣ phỏng vì nước nóng ngay. Nhà có 

trẻ nhỏ bàn ăn baṇ không nên trải khăn bàn vì em có thể 

nắm lấy khăn và kéo maṇh, đồ ăn thức uống nóng có thể 

đổ cả lên măṭ em bé. Khi doṇ bàn ăn nên đăṭ thức ăn 

lỏng như súp, cháo lỏng, cùng các thức uống nóng vào 

gần giữa, xa các bờ mép của bàn ăn. 

     Trẻ cũng có thể bi ̣phỏng vì tắm nước nóng, vì thế 

cho nên baṇ nhớ cho vòi nước laṇh chảy trước rồi sau đó baṇ se ̃cho nước nóng sau 

và nên nhớ đừng bao giờ để nước nóng quá 50°C. 

Nhớ luôn luôn thử nhiêṭ đô ̣của nước trước khi đăṭ em bé vào bồn tắm, nước tắm 

phải ấm dê ̃ chiụ chứ không phải nóng, và nên nhớ đừng bao giờ để em bé môṭ 

mình trong phòng tắm, em có thể tư ̣mình văṇ vòi nước nóng hoăc̣ nước laṇh và do 

đó nước có thể cao quá mức. Môṭ trong hai tai naṇ có thể 

xaỹ ra. 

Môṭ em bé châp̣ chững biết đi cũng rất thích lần xuống bếp 

với me ̣và nếu me ̣vô ý để cán soong cán nồi lò ra khỏi bếp 

thì em chẳng ngần ngaị gì mà không với tay kéo xuống, 

trong khi baṇ đang loay hoay với củ hành hay củ tỏi gì đó, 

quay laị thì em đã bi ̣ phỏng rồi. Vì thế cho nên khi đăṭ 

soong canh soong cá lên bếp baṇ nhớ xoay cán cầm xa khỏi 

bờ của bếp để em khỏi với tới.   

     Điều nên nhớ khi baṇ đang bâṇ nấu ăn baṇ nên để em 



chơi xa chỗ baṇ đang làm viêc̣. Chỗ nấu ăn không nên gần cửa ra vào và không có 

các ngăn tủ nhỏ ở phía trên. Em có thể chaỵ ra chaỵ vào cửa hoăc̣ trèo lên luc̣ loị 

trong tủ nhỏ em có thể bi ̣ngã dê ̃dàng vào soong nồi đang nấu trên bếp. 

     Baṇ làm gì trong trường hơp̣ tai naṇ xâỹ ra: 

1 Baṇ lâp̣ tức để chỗ bi ̣ phỏng vào nước laṇh 

hoăc̣ cho vòi nước laṇh chảy nhiều qua vết 

phỏng để làm giảm sức nóng trong da, cần 

làm như thế ít nhất trong mười phút. Bỏ 

hết quần hoăc̣ áo che phủ chỗ bi ̣phỏng để 

nước laṇh có thể chảy qua chỗ bi ̣phỏng. 

2 Cởi hết quần áo châṭ bó sát mình kể cả 

giây niṭ và đồ trang sức vì vết phỏng có thể 

bi ̣sưng lên. 

3 Sau đó đâỵ vết phỏng laị bằng môṭ miếng 

vải sac̣h để làm giảm bớt sư ̣nhiêm̃ trùng. 

4 Rồi goị xe cấp cứu hoăc̣ nếu có phương tiêṇ nên đưa em đến biṇh viêṇ.  

Đừng nghi ̃ rằng đó chỉ là môṭ vết phỏng nhỏ. Baṇ nhớ đừng bôi bất cứ gì 

trên vết phỏng cả. 

 

     Ví dụ: môṭ mâũ tàn thuốc bi ̣cháy dỡ không dâp̣ tắt cẩn thâṇ cũng có thể dê ̃

dàng gây nên hỏa hoaṇ, và nhiều cuôc̣ hỏa hoaṇ khác xaỹ ra do trẻ em chơi diêm 

queṭ. Tuy nhiên đó không phải chỉ là những nguyên nhân gây nên sư ̣ bỏng cháy 

cho trẻ mà thôi, ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác quanh trong nhà như bàn 

ủi nóng, điêṇ cháy, lò sưởi điêṇ, xăng dầu, v.v.  

     Bàn ủi dùng xong tắt ngay và cất đi để trẻ khỏi sờ đến. Đừng bao giờ để trẻ ở 

nhà môṭ mình. Diêm queṭ và bâṭ lửa phải đươc̣ cất dấu cẩn thâṇ khỏi tầm tay với 

của em. Trẻ con và diêm queṭ là nguyên nhân gây nên phỏng cháy và hỏa hoaṇ. 

Môṭ em bé đang tâp̣ bò se ̃cố với tới cho 

đươc̣ để nắm tay vào cái lò sưởi điêṇ 

đang đỏ hồng thâṭ đep̣ và kết quả bàn tay 

nhỏ bé của em bi ̣ cháy môṭ cách thảm 

thương. Baṇ nhớ cũng đừng treo tấm 

gương soi măṭ phía bên trên lò sưởi, baṇ 

hoăc̣ ai vô tình đến soi vào gương có lò 

sưởi phía dưới đang đỏ cũng có thể bi ̣ 

phỏng. 

      Giữ xăng và dầu nhớt xa trẻ con và đừng dư ̣trữ môṭ số lươṇg xăng hoăc̣ dầu 

quá nhiều trong nhà.  

      Khi baṇ mua áo ngủ cho con, nhớ cẩn thâṇ nhìn vào nhãn trên áo, nếu có đề 

“High fire danger” baṇ đừng mua. Các loaị quần áo ngủ bằng vải sơị ít bắt lửa hơn 



là các loaị áo ngủ bằng hàng Nylon mỏng. Giữ các màn cửa sổ cách xa lò sưởi và 

bếp nấu. Đừng bao giờ để lò sưởi điêṇ đến gần giường ngủ, ghế vải và các quần áo 

đã khô. 

     Luôn luôn rút dây điêṇ ra khỏi ổ cắm điêṇ nếu không dùng nữa: trường hơp̣ 

như sau khi baṇ xem T.V hoăc nghe điã nhac̣ xong, làm như thế để giữ an toàn 

tuyêṭ đối trong nhà. 

     Baṇ làm gì trong trường hơp̣ cháy xaỹ ra: 

1 Cho moị người ra khỏi nhà tức khắc,  

2 Đừng mất thì giờ dâp̣ tắt ngoṇ lửa  

3 Vì khói từ đồ đac̣ bi ̣cháy trong nhà cũng có thể làm chết đươc̣ người vì ngaṭ 

khói. 

4 Goị đôị cứu hỏa. 

5 Đóng hết các cửa sổ và cửa lớn nếu baṇ có thì giờ. 

6 Nếu có cháy nhỏ xảy ra, cố gắng dâp̣ tắt ngoṇ lữa tức thì bằng môṭ cái mền 

lớn hoăc̣ tấm thảm lót. 

7 Cháy chảo dầu đang chiên? Đừng di chuyển chảo dầu ra khỏi nhà, đừng đổ 

nước vào chảo. Viêc̣ trước tiên là baṇ phải tắt bếp gas hoăc̣ bếp điêṇ để giảm 

sức nóng. Phủ chảo dầu bằng môṭ khăn ướt hoăc̣ lấy nắp đâỵ chảo dầu laị, để 

vâỵ môṭ lúc cho dầu nguôị. 

8 Áo quần đang măc̣ bi ̣ cháy, bắt trẻ nằm xuống sàn nhà để châṇ ngoṇ lửa khỏi 

bâṭ lên măṭ, bắt trẻ lăn tròn nhiều vòng để dâp̣ tắt ngoṇ lửa, rồi làm nguôị 

chỗ bi ̣ ảnh hưởng vì cháy. Nếu áo quần bi ̣cháy dính vào da đừng cố gắng 

lấy ra. Sau đó baṇ làm tất cả những viêc̣ đã kể như trong trường hơp̣ bi ̣ 

phỏng ở trên. 
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