TAI NẠN GÂY RA PHỎ NG VÀ CHÁ Y.
Trẻ con quá nhỏ thường không hiể u nước nóng và các thức uố ng hãy còn quá
nóng cũng là những vâ ̣t nguy hiểm. Ngay cả những người lớn như chúng ta lắ m khi
cũng quên rằ ng mô ̣t cố c trà hoă ̣c mô ̣t ấ m nước vừa đun sôi xong, mô ̣t bồ n nước
tắ m quá nóng cũng đề u có thể làm cho trẻ bi ̣phỏng. Mô ̣t trường hơ ̣p bi pho
̣ ̉ ng trầ m
tro ̣ng phải đươ ̣c tri ̣ liê ̣u lâu ngày ta ̣i binh
̣ viên.
̣ Đôi khi quá nóng cũng có thể đưa
trẻ đế n cái chế t.
Me ̣ em bé trong hình bên ca ̣nh đã để em ngồ i lên đùi mình trong khi đang
uố ng tách café nóng. Em bé đã đưa tay với lấ y cố c café và do đó café sánh vào cổ
em. Ba ̣n có thể biế t là vế t phỏng khá lớn và rấ t đau. Để tránh trường hơ ̣p tương tự
có thể xảy ra ba ̣n đừng bao giờ uố ng thức uố ng nóng trong khi có em bé đang ngồ i
trên đùi mình cũng như ba ̣n đừng bao giờ mang thức
uố ng nóng hoă ̣c mô ̣t tô súp, tô cháo còn đang nóng hổ i
ngang qua đầ u em bé. Ba ̣n có thể tưởng tươ ̣ng nế u vô ý
trâ ̣t tay em bé sẽ bi ̣ phỏng vì nước nóng ngay. Nhà có
trẻ nhỏ bàn ăn ba ̣n không nên trải khăn bàn vì em có thể
nắ m lấ y khăn và kéo ma ̣nh, đồ ăn thức uố ng nóng có thể
đổ cả lên mă ̣t em bé. Khi do ̣n bàn ăn nên đă ̣t thức ăn
lỏng như súp, cháo lỏng, cùng các thức uố ng nóng vào
gầ n giữa, xa các bờ mép của bàn ăn.
Trẻ cũng có thể bi ̣ phỏng vì tắ m nước nóng, vì thế
cho nên ba ̣n nhớ cho vòi nước la ̣nh chảy trước rồ i sau đó ba ̣n sẽ 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 đă ̣t em bé vào bồ n tắ m, nước tắ m
phải ấ m dễ chiụ chứ không phải nóng, và nên nhớ đừng bao giờ để em bé mô ̣t
mình trong phòng tắ m, em có thể tự mình vă ̣n vòi nước nóng hoă ̣c nước la ̣nh và do
đó nước có thể cao quá mức. Mô ̣t trong hai tai na ̣n có thể
xaỹ ra.
Mô ̣t em bé châ ̣p chững biế t đi cũng rấ t thích lầ n xuố ng bế p
với me ̣ và nế u me ̣ vô ý để cán soong cán nồ i lò ra khỏi bế p
thì em chẳ ng ngầ n nga ̣i gì mà không với tay kéo xuố ng,
trong khi ba ̣n đang loay hoay với củ hành hay củ tỏi gì đó,
quay la ̣i thì em đã bi ̣ phỏng rồ i. Vì thế cho nên khi đă ̣t
soong canh soong cá lên bế p ba ̣n nhớ xoay cán cầ m xa khỏi
bờ của bế p để em khỏi với tới.
Điề u nên nhớ khi ba ̣n đang bâ ̣n nấ u ăn ba ̣n nên để em

chơi xa chỗ ba ̣n đang làm viê ̣c. Chỗ nấ u ăn không nên gầ n cửa ra vào và không có
các ngăn tủ nhỏ ở phía trên. Em có thể cha ̣y ra cha ̣y vào cửa hoă ̣c trèo lên lu ̣c lo ̣i
trong tủ nhỏ em có thể bi ngã
dễ dàng vào soong nồ i đang nấ u trên bế p.
̣
Ba ̣n làm gì trong trường hơ ̣p tai na ̣n xẫy ra:
1 Ba ̣n lâ ̣p tức để chỗ bi ̣phỏng vào nước la ̣nh
hoă ̣c cho vòi nước la ̣nh chảy nhiề u qua vế t
phỏng để làm giảm sức nóng trong da, cầ n
làm như thế ít nhấ t trong mười phút. Bỏ
hế t quầ n hoă ̣c áo che phủ chỗ bi ̣ phỏng để
nước la ̣nh có thể chảy qua chỗ bi pho
̣ ̉ ng.
2 Cởi hế t quầ n áo châ ̣t bó sát mình kể cả
giây niṭ và đồ trang sức vì vế t phỏng có thể
bi sưng
lên.
̣
3 Sau đó đâ ̣y vế t phỏng la ̣i bằ ng mô ̣t miế ng
vải sa ̣ch để làm giảm bớt sự nhiễm trùng.
4 Rồ i go ̣i xe cấ p cứu hoă ̣c nế u có phương tiê ̣n nên đưa em đế n binh
̣ viên.
̣
Đừng nghi ̃ rằ ng đó chỉ là mô ̣t vế t phỏng nhỏ. Ba ̣n nhớ đừng bôi bấ t cứ gì
trên vế t phỏng cả.
Ví dụ: mô ̣t mẫu tàn thuố c bi ̣ cháy dỡ không dâ ̣p tắ t cẩ n thâ ̣n cũng có thể dễ
dàng gây nên hỏa hoa ̣n, và nhiề u cuô ̣c hỏa hoa ̣n khác xaỹ ra do trẻ em chơi diêm
que ̣t. Tuy nhiên đó không phải chỉ là những nguyên nhân gây nên sự bỏng cháy
cho trẻ mà thôi, ngoài ra còn rấ t nhiề u nguyên nhân khác quanh trong nhà như bàn
ủi nóng, điêṇ cháy, lò sưởi điên,
̣ xăng dầ u, v.v.
Bàn ủi dùng xong tắ t ngay và cấ t đi để trẻ khỏi sờ đế n. Đừng bao giờ để trẻ ở
nhà mô ̣t mình. Diêm que ̣t và bâ ̣t lửa phải đươ ̣c cấ t dấ u cẩ n thâ ̣n khỏi tầ m tay với
của em. Trẻ con và diêm queṭ là nguyên nhân gây nên phỏng cháy và hỏa hoa ̣n.
Mô ̣t em bé đang tâ ̣p bò sẽ cố với tới cho
đươ ̣c để nắ m tay vào cái lò sưởi điêṇ
đang đỏ hồ ng thâ ̣t đep̣ và kế t quả bàn tay
nhỏ bé của em bi ̣ cháy mô ̣t cách thảm
thương. Ba ̣n nhớ cũng đừng treo tấ m
gương soi mă ̣t phía bên trên lò sưởi, ba ̣n
hoă ̣c ai vô tình đế n soi vào gương có lò
sưởi phía dưới đang đỏ cũng có thể bi ̣
phỏng.
Giữ xăng và dầ u nhớt xa trẻ con và đừng dự trữ mô ̣t số lươ ̣ng xăng hoă ̣c dầ u
quá nhiề u trong nhà.
Khi ba ̣n mua áo ngủ cho con, nhớ cẩ n thâ ̣n nhìn vào nhãn trên áo, nế u có đề
“High fire danger” ba ̣n đừng mua. Các loa ̣i quầ n áo ngủ bằ ng vải sơ ̣i ít bắ t lửa hơn

là các loa ̣i áo ngủ bằ ng hàng Nylon mỏng. Giữ các màn cửa sổ cách xa lò sưởi và
bế p nấ u. Đừng bao giờ để lò sưởi điêṇ đế n gầ n giường ngủ, ghế vải và các quầ n áo
đã khô.
Luôn luôn rút dây điê ̣n ra khỏi ổ cắ m điê ̣n nế u không dùng nữa: trường hơ ̣p
như sau khi ba ̣n xem T.V hoăc nghe điã nha ̣c xong, làm như thế để giữ an toàn
tuyê ̣t đố i trong nhà.
Ba ̣n làm gì trong trường hơ ̣p cháy xaỹ ra:
1 Cho mo ̣i người ra khỏi nhà tức khắ c,
2 Đừng mấ t thì giờ dâ ̣p tắ t ngo ̣n lửa
3 Vì khói từ đồ đa ̣c bi ̣cháy trong nhà cũng có thể làm chế t đươ ̣c người vì nga ̣t
khói.
4 Go ̣i đô ̣i cứu hỏa.
5 Đóng hế t các cửa sổ và cửa lớn nế u ba ̣n có thì giờ.
6 Nế u có cháy nhỏ xảy ra, cố gắ ng dâ ̣p tắ t ngo ̣n lữa tức thì bằ ng mô ̣t cái mề n
lớn hoă ̣c tấ m thảm lót.
7 Cháy chảo dầ u đang chiên? Đừng di chuyể n chảo dầ u ra khỏi nhà, đừng đổ
nước vào chảo. Viê ̣c trước tiên là ba ̣n phải tắ t bế p gas hoă ̣c bế p điêṇ để giảm
sức nóng. Phủ chảo dầ u bằ ng mô ̣t khăn ướt hoă ̣c lấ y nắ p đâ ̣y chảo dầ u la ̣i, để
vâ ̣y mô ̣t lúc cho dầ u nguô ̣i.
8 Áo quầ n đang mă ̣c bi cháy,
bắ t trẻ nằ m xuố ng sàn nhà để châ ̣n ngo ̣n lửa khỏi
̣
bâ ̣t lên mă ̣t, bắ t trẻ lăn tròn nhiề u vòng để dâ ̣p tắ t ngo ̣n lửa, rồ i làm nguô ̣i
chỗ bi ̣ ảnh hưởng vì cháy. Nế u áo quầ n bi ̣ cháy dính vào da đừng cố gắ ng
lấ y ra. Sau đó ba ̣n làm tấ t cả những viêc̣ đã kể như trong trường hơ ̣p bi ̣
phỏng ở trên.
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