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DỮ KIỆN 
Hóa chất thường được cất giữ trong nhà để xe hơi và nhà xưởng và có thể bao gồm: Các chất dung môi như dầu lửa (kerosene), 
cồn pha metanola và chất làm loãng sơn, hóa chất cho hồ bơi, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, bình LPG, xăng dầu & các nhiên liệu 
khác. 

Chúng ta thường nghĩ là mình biết cách sử dụng cũng như cất giữ các hóa chất này và không đọc thông tin về an toàn. Nhiều tai nạn 
xảy ra do các cách thực hành cất giữ không an toàn. Hóa chất có thể độc hại, dễ cháy và có thể phản ứng mạnh khi được pha trộn. 

CẤT GIỮ VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT MỘT CÁCH AN TOÀN 
Dịch vụ cứu hỏa khuyến cáo danh mục kiểm tra đơn giản này về sự an toàn: 

 Trước khi mua bất kỳ hóa chất nào, hãy đọc nhãn ghi. 

 Hãy chọn sản phẩm ít nguy hiểm nhất mà vẫn sẽ làm được công việc quý vị cần, đặc biệt nếu có trẻ em. 

 Khóa hóa chất trong một tủ đựng xa khỏi tầm với của trẻ em. Trẻ em thường mò tò, ưa sáng chế và là những người leo  
trèo giỏi. 

 Hãy tuân theo các hướng dẫn của nhà sản xuất. Làm việc với hóa chất với sự thận trọng cao nhất. 

 Sử dụng bao tay, kiếng bảo hộ an toàn, quần dài và áo dài tay. Hãy đảm bảo tình trạng thông gió đầy đủ. 

 Bịt kín hóa chất lại trong đồ đựng ban đầu của chúng. 

 Đừng tái sử dụng đồ đựng đã rỗng không bên trong hoặc cất giữ sản phẩm trong các đồ đựng khác. 

 Khi nạp lại ác-qui, hãy làm lỏng nắp trên các ngăn, làm thông gió khu vực này, tắt tất cả các thiết bị điện. 

 Đừng pha trộn hóa chất. 

 Đừng chuẩn bị hóa chất nhiều hơn những gì quý vị cần cho công việc. 

 Đừng sử dụng hóa chất cho các công việc mà nó được chủ ý là để dùng cho các công việc này.  

 Đừng đổ hóa chất xuống đường nước thoát, bồn cầu vệ sinh hay rãnh thoát nước. 

 Đừng sử dụng các công cụ phát nhiệt hay tia lửa gần các đồ dễ cháy. 

 Hãy xem xét việc lắp một chuông báo nhiệt trong nhà để xe hơi / nhà xưởng của quý vị hơn là chuông báo khói, để ngăn 
ngừa chuông báo gây khó chịu. 

 Xem xét việc có một bình chữa cháy bằng Bột Hóa chất Khô trong nhà để xe hơi, và biết cách vận hành bình chữa cháy 
này một cách an toàn. Xem tờ dữ kiện về bình chữa cháy để biết thêm thông tin. 

HÀNH ĐỘNG 
Gần đây quý vị đã kiểm tra khu vực cất giữ hóa chất của mình và phần bịt kín của đồ đựng chưa? Quý vị đã liên lạc hội đồng địa 
phương của mình để thải bỏ các hóa chất cũ hay còn dư lại chưa? (Xem Bộ Môi trường Thay đổi Khí hậu Tiểu bang NSW). 

Tuân theo các hướng dẫn về sơ cứu. Nếu da hay mắt bị phổng rộp, nếu đã nuốt phải hóa chất hay hít phải các chất khói –  
hãy gọi đến bác sĩ, bệnh viện địa phương hay xe cứu thương. Hãy nhớ Đường dây Thông tin về Độc chất: 131 126. 


