
PHÂN LOẠI ĐÁM CHÁY: dựa trên loại  
ớ

ậ ệ

Rắn: gỗ, giấy, vải, rác và vật 
liệu thông thường khác 

Chất lỏng: xăng dầu, sơn 
và chất lỏng dễ cháy khác 

Các thiết bị điện, các đám 
cháy có liên quan tới điện  

Kim loại và hợp kim dễ cháy 

Khu vực bếp (dầu, mỡ 
động thực vật) 

‘KHÉT’ 

Kéo chốt. 

Bắt buộc phải mở 
chốt kẹp chì 

Hướng vòi phun về 

phía nguồn gây cháy  

PHÂN LOẠI CHẤT CHỮA CHÁY 

Nước 
Nguyên lý chữa cháy 
(NLCC): giảm nhiệt 
lượng đám cháy 
Áp dụng đám cháy: 
lớp A, không áp dụng 
lớp B và C 

01 

03 

02 

04 

Bột khô ABC 
NLCC: ngăn không 

cho Oxy tiếp xúc với 
đám cháy 

Áp dụng đám cháy: 
lớp A, B và C 

Trung bình khoảng 78 vụ cháy, 
nổ trong một tuần tại Việt Nam. 

(Nguồn: Bộ Công an) 

7 chất chữa cháy 
thông dụng 
 
 Nước (đã ngắt 

nguồn điện, trừ 
xăng dầu) 

 Cát 
 Chăn, mền nhúng 

nước 
 Bình chữa cháy 

bột ABC 
 Bình xách tay 

CO2 
 Dung dịch nước 

muối 
 

1. Thật bình tĩnh suy xét tình hình 
2. Cắt điện và gọi ngay 114 
3. Không trốn trong tủ quần áo, 

gầm giường, bồn tắm, hãy tin 
rằng bạn sẽ được cứu thoát 

4. Tìm lối thoát theo đèn chỉ dẫn 
hoặc nghe thông báo 

5. Bò, cúi, lom khom sát đất để 
tránh khói, khí nóng 

6. Di chuyển cạnh khu vực tường 
và gần cửa sổ 

7. Dùng quần áo, chăn, mền 
nhúng nước và choàng lên đầu 

8. Nhanh chóng thoát ra cửa hoặc 
cầu thang thoát nạn 

9. Vẫy tay, kêu to để               
báo hiệu người tới cứu 

Bọt Foam 
NLCC: Ngăn không 
cho Oxy tiếp xúc với 
đám cháy 
Áp dụng đám cháy: 
lớp A và B 

Khí nén 
NLCC: dập tắt bằng khí 

như khí CO2, FM-200, 
Stat-X, Nito, Novec,… 

Áp dụng đám cháy: lớp 
A, B và C 

1. Bình tĩnh, không hoảng sợ, 
dừng chạy ngay lập tức 

2. Hãy nằm nhanh xuống sàn 
nhà hoặc áp mình vào tường 
phía trước hoặc sau bạn 

3. Không lấy tay dập lửa 
4. Một tay che miệng, một tay 

che mắt, mũi và tiếp tục 
cuộn tròn cho tới khi tắt lửa 

An toàn PCCC 
Kiến thức cơ bản bạn nên biết về: 

vật liệu bị cháy 

Khét là một dấu hiệu dễ 

nhận biết khi có cháy xảy ra. 

4 bước dễ nhớ “KHÉT” khi sử 

dụng bình chữa cháy: 

Ép/nhấn tay cầm 

(cò bóp) của bình 

Tiến lại gần và đưa 

vòi phun qua lại để dập 
tắt hoàn toàn đám cháy 

Khi quần áo bị bắt lửa: 

http://pcccsaigon.com/ 

Công ty TNHH  
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