
VIETNAMESISKA

 

Svenska Vietnamesiska 
Tự vệ khi hỏa hoạn

Brandvarnare räddar liv Thiết bị báo khói cứu mạng sống
En brandvarnare larmar 
snabbt om det börjar 
brinna. Då hinner du ta 
dig ut om det behövs.  

Cái thiết bị báo khói sẽ báo kịp thời khi bắt đầu bị cháy. Vì vậy
bạn có thể thoát ra khỏi khu vực nếu cần thiết. 

Brandvarnare ska alltid 
sitta i taket. 

Thiết bị báo khói phải gắn trên nóc nhà.

Testa brandvarnaren 
ofta. 

Hãy thử thiết bị báo khói thường xuyên.

Säck bara om du kan Dập lửa đi nếu bạn có thể
Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  
Använd aldrig vatten! 

Cháy nồi.
Lấy vung đậy lại. 
Không bao giờ dùng nước!

Tryck ner handtaget.  Ấn tay cầm xuống.
 Khói làm chết người

Om det brinner hos dig Khi nhà bạn bị cháy
Brinner det – ta dig ut Nếu nhà cháy hãy ra khỏi nhà
Stäng dörren! Đóng cửa lại!
Då sprider sig inte elden 
och röken. 

Thì lửa và khói không lan ra.

Ring 112 Gọi đến số 112
Om det brinner hos 
någon annan 

Nếu cháy nhà người khác

Gå aldrig ut i ett rökfyllt 
trapphus. Använd aldrig 
hissen vid brand. Du är 
säker i din lägenhet. 

Không bao giờ ra khu vực cầu thang có đầy khói. Không bao 
giờ dùng cầu thang máy khi có hỏa hoạn. Bạn an toàn hơn khi ở
trong nhà bạn.

Är det rök i trapphuset? 
Stanna i lägenheten. 

Nếu có khói ở khu vực cầu thang?
Hãy ở lại trong nhà.

Dörren ska vara stängd. 
Ring 112. 

Đóng cửa lại và gọi cho 112.

Räddningstjänsten 
hjälper dig ut om det 
behövs. 

Phòng cứu hỏa sẽ giúp bạn thóat ra nếu cần thiết.
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Brandvarnare ska alltid sitta i taket. Thiết bị báo khói phải gắn
trên nóc nhà.

Testa brandvarnaren ofta. Hãy thử thiết bị báo khói 
thường xuyên.

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  
Använd aldrig vatten! 

Cháy nồi. Lấy vung đậy lại.
Không bao giờ dùng nước!

Tryck ner handtaget.  Ấn tay cầm xuống.
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Cháy nồi. Lấy vung đậy 
lại. Không bao giờ dùng  
nước!

Thiết bị báo khói phải gắn 
trên trần nhà.

Hay đặt tấm chăn cứu  
hoả lên đám cháy.



eskilstuna.se/brandskydd

VIETNAMESISKA

 

Svenska Vietnamesiska 
Tự vệ khi hỏa hoạn

Brandvarnare 
räddar liv 
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larmar snabbt om 
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Om det brinner 
hos dig 

Khi nhà bạn bị cháy

Brinner det – ta dig 
ut 

Nếu nhà cháy hãy ra khỏi nhà

Stäng dörren! Đóng cửa lại!
Då sprider sig inte 
elden och röken. 
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Gå aldrig ut i ett 
rökfyllt trapphus. 
Använd aldrig 
hissen vid brand. 
Du är säker i din 
lägenhet. 

Không bao giờ ra khu vực cầu thang có đầy khói. Không bao giờ dùng 
cầu thang máy khi có hỏa hoạn. Bạn an toàn hơn khi ở trong nhà bạn.

Är det rök i 
trapphuset? 
Stanna i 
lägenheten. 

Nếu có khói ở khu vực cầu thang?
Hãy ở lại trong nhà.

Dörren ska vara 
stängd. Ring 112. 

Đóng cửa lại và gọi cho 112.

Räddningstjänsten 
hjälper dig ut om 
det behövs. 

Phòng cứu hỏa sẽ giúp bạn thóat ra nếu cần thiết.
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Svenska Vietnamesiska 

Brinner det – ta dig ut Nếu nhà cháy hãy ra 
khỏi nhà.

Stäng dörren! 
Då sprider sig inte elden och röken. 

Đóng cửa lại! Thì lửa
và khói không lan ra.

Ring 112 Gọi đến số 112.

Är det rök i trapphuset? 
Stanna i lägenheten. 

Nếu có khói ở khu vực
cầu thang? Hãy ở lại
trong nhà.

Dörren ska vara stängd. Ring 112. Đóng cửa lại và gọi
cho 112.

Räddningstjänsten hjälper dig ut om det behövs. Phòng cứu hỏa sẽ
giúp bạn thóat ra nếu
cần thiết.
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