
Đóng Tắt Dịch Vụ Công Cộng 
Khi tai họa xảy ra, nó thường làm hư hại một hoặc nhiều dịch vụ công cộng trong nhà bạn. Biết các 

công tắc chính nằm ở đâu, khi nào và cách tắt chúng là một điều quan trọng. 
 

Hệ thống thoát n�ớc Điện 

 Phải đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt 
động bình thường trước khi sử dụng. Điều 
này sẽ ngăn ngừa tình trạng nhiễm bệnh của 
gia đình bạn, và có thể, nguồn nước uống. 

 Xác định vị trí công tắc điện hay cầu chì và 
học cách tắt hệ thống năng lượng điện.  

 
 Nếu máy phát điện được sử dụng như nguồn 

cung cấp điện dự phòng, nhớ làm theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất. Nối bòng đèn 
và các thiết bị trực tiếp với máy phát điện và 
không nối trực tiếp với hệ thống điện. 

 
 

Đồng hồ ga (có minh họa bên d�ới)  
  Xác định vị trí đồng hồ ga và van khóa.  

 Để sặn một cờ lê để sử dụng khi ngắt nguồn 
gas. 

 N�ớc   
 Tắt nước tại đồng hồ chính hoặc tại đường 

dẫn nước chính vào nhà. Điều này sẽ ngăn 
không cho nước bị nhiễm độc vào máy nước 
nóng hoặc máy bơm của bạn. 

 Nếu bạn ngửi thấy mùi gas tự nhiên hay 
propane, lập tức di tản và rời khỏi khu vực 
đó. Đến nơi bạn không còn ngửi thấy mùi 
gas. Không sử dụng que diêm, hột quẹt, 
dụng cụ tạo lửa. Không bật các công tắc 
điện vì tia lửa có thể khiến ga bốc cháy gây 
nổ. 

 
PO Box 47890 
Olympia, WA 98504-
7890 
 
Trang web: 

 Khóa van - vặn về phía bên phải. Điều này 
cần có một cờ lê khóa van đặc biệt, có bán 
tại các cửa hàng kim khí. Phải đảm bảo bạn 
luôn có sẵn dụng cụ này để sử dụng.  www.doh.wa.gov  Khóa gas chỉ khi bạn ngửi thấy mùi gas 

hoặc nghe thấy tiếng xì hơi. Liên hệ với 
công ty gas để trả lại gas. 

 
360-236-4027  
(800) 525-0127 
 
Bộ Y Tế Ấn hành 
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