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Thành Phố Brampton công nhận Tuần Lễ Phòng Cháy Chữa Cháy từ ngày 
4 đến ngày 10 tháng 10 

 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 02 tháng 10 năm 2020) – Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10, Thành Phố 
Brampton sẽ tổ chức Tuần Lễ Phòng Cháy Chữa Cháy và giáo dục người dân về cách đảm bảo an 
toàn khi nấu ăn. Chủ đề năm nay là “Luôn ở trong bếp khi nấu ăn”. 

Cháy bếp là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy nhà ở Brampton. Để đảm bảo an toàn khi nấu 
ăn, người dân có thể làm theo các bước đơn giản sau: 

• Luôn ở trong bếp khi nấu ăn 

• Không sử dụng những thứ dễ gây sao nhãng khi nấu ăn bao gồm điện thoại di động, tivi 
• Nếu phải rời khỏi bếp khi đang nấu, hãy tắt bếp và nhấc nồi hoặc chảo ra khỏi bếp 

• Không nấu ăn khi đang buồn ngủ hoặc đang chịu ảnh hưởng của rượu hoặc cần sa 

• Để những thứ dễ bắt lửa cách xa mặt bếp của bạn (ví dụ như găng tay lò nướng, đồ dùng bằng 
gỗ, bao bì thực phẩm, khăn lau, rèm cửa) 

• Mặc áo có ống tay ngắn hoặc bó sát khi nấu ăn 

Các Sự Kiện Trực Tuyến Trong Tuần Lễ Phòng Cháy Chữa Cháy 

Do dịch COVID-19, chương trình Tuần Lễ Phòng Cháy Chữa Cháy của Dịch Vụ Khẩn Cấp và Cứu Hỏa 
Brampton sẽ được tổ chức trực tuyến trong năm nay. Theo dõi Dịch Vụ Khẩn Cấp và Cứu Hỏa 
Brampton trên Twitter, Facebook, và YouTube để biết các mẹo vặt, công thức nấu ăn hàng ngày và 
hơn thế nữa! 

Vào thứ Hai, ngày 5 tháng 10 lúc 6 giờ chiều, hãy cùng Giám Đốc Phòng Cháy Chữa Cháy Bill Boyes 
và Đầu Bếp Jason Rosso đến từ J. Red & Co. Food + Drink trên trang Facebook của Thành Phố 
Brampton tham gia vào phân đoạn nấu ăn trên Facebook Live, giới thiệu một công thức nấu ăn hấp 
dẫn cùng với một số mẹo an toàn khi dùng lửa và có cơ hội đặt câu hỏi! 

Một phân đoạn nấu ăn cũng sẽ được cung cấp trực tuyến với Đầu Bếp Wayne Reid của Reggae 
Kitchen - học cách làm món Gà Jerk Xào đơn giản mà vẫn an toàn trong nhà bếp. 

Tuần Lễ Phòng Cháy Chữa Cháy góp phần giúp Brampton trở thành một Thành Phố Lành Mạnh và An 
Toàn. 

Trích dẫn  

“Tuần Lễ Phòng Cháy Chữa Cháy như một lời nhắc nhở quý giá để ưu tiên công tác phòng cháy chữa 
cháy. An toàn trong nấu ăn là điều quan trọng hơn bao giờ hết, khi nhiều người trong chúng ta đang ở 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/BramptonFireES&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391304867&sdata=Z/XP6jo1uusUgJ6R0bC5KtbwHu8AVn8BZpWS8Vk+IWU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/BramptonFire&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391304867&sdata=IB0QmINKRbUs7BeetzYFJOgnEX6cVPK4jiY6hnsvFg4=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/BramptonFD&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391314862&sdata=NJotdYrX+R8g2AA1ijtcu+H/R1H1wL3WNbrITfBqhRM=&reserved=0
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http://www.brampton.ca/CityBrampton
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx


 

 

nhà để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tôi khuyến khích tất cả cư dân tìm hiểu về cách đảm 
bảo an toàn khi nấu ăn.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Mỗi người chúng ta đều có vai trò trong an toàn phòng chống cháy nổ. Tôi khuyến khích người dân 
chủ động. Tìm hiểu về an toàn phòng chống cháy nổ trong nhà bếp và đảm bảo an toàn cho ngôi nhà 
của bạn và người thân khỏi hỏa hoạn. Nếu tất cả chúng ta làm tròn bổn phận của mình, sẽ không có 
thiệt mạng nào xảy ra.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố 
Brampton 

“Nhóm của chúng tôi làm việc mỗi ngày và làm tất cả những gì có thể để giữ cho thành phố và cư dân 
của mình khỏe mạnh và an toàn. Tôi khuyến khích tất cả cư dân tự tìm hiểu về cách góp phần đảm 
bảo một ngôi nhà an toàn cho người thân của mình. Chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt trong công tác 
phòng cháy chữa cháy nếu hợp tác cùng nhau.” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, 
Thành Phố Brampton 

“Cháy bếp là nguyên nhân số một gây ra các vụ cháy nhà ở Brampton, và thường được ngăn chặn một 
cách dễ dàng. Đội ngũ Dịch Vụ Khẩn Cấp và Cứu Hỏa Brampton của chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng; 
tuy nhiên, cư dân cũng là một nhân tố quan trọng trong đội ngũ phòng cháy của chúng tôi và là người 
nắm cơ hội lớn nhất trong việc ngăn chặn hỏa hoạn trong nhà của mình. Hãy tìm hiểu những điều bạn 
nên biết để bảo vệ ngôi nhà của bạn và gia đình bạn.” 

- Giám Đốc Bill Boyes, Dịch Vụ Khẩn Cấp và Cứu Hỏa Brampton  
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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