
KHI NÀO & CÁCH TẮT CÁC TIỆN ÍCH 
TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Một thảm họa tự nhiên có thể làm cho đường 
ống nước của bạn bị vỡ, dẫn đến nhiều thiệt hại 
hơn có thể được ngăn chặn. Biết được vị trí van 
ngắt nước trong nhà của bạn và tắt nó trong 
trường hợp khẩn cấp sẽ giảm thiểu việc sửa 
chữa trong tương lai. Làm theo các bước sau để 
tắt nguồn nước của bạn:

Thiên tai như lũ lụt và bão lớn có thể làm hỏng 
các thiết bị điện và ổ cắm điện, khiến bạn có 
nguy cơ bị điện giật. Làm theo các bước sau 
để tắt nguồn điện:

1. Xác định vị trí bộ ngắt mạch. Nó thường có 
thể được tìm thấy trong tầng hầm, phòng 
tiện ích, nhà để xe hoặc xung quanh bên 
ngoài ngôi nhà của bạn trong một chiếc 
hộp lớn.

2. Lật công tắc chính từ BẬT sang TẮT, nhưng 
KHÔNG chạm vào bất kỳ dây điện hoặc 
kim loại trần nào bên trong bảng điều khiển 
cầu dao.

3. Sau khi tình trạng khẩn cấp đã qua và bên 
trong nhà bạn đã an toàn, hãy tắt nguồn 
điện cho đến khi kỹ thuật viên được đào 
tạo kiểm tra các thiết bị. Sau đó, bạn có thể 
tự bật điện trở lại.

1. Xác định vị trí van ngắt nước chính. Nó có 
thể được tìm thấy trong nhà để xe, tầng hầm 
hoặc các bức tường bên ngoài xung quanh 
ngôi nhà của bạn. Nếu không, thì nó có thể 
được tìm thấy trong một bảng điều khiển 
truy cập được chôn dưới đất gần đường phố

 
2. Sau khi đã định vị, xoay van theo chiều kim 

đồng hồ cho đến khi bạn không thể vặn 
được nữa.

3. Chạy nước trong nhà để kiểm tra xem nước 
đã được tắt chưa

4. Sau khi trường hợp khẩn cấp đã qua đi, bạn 
có thể tự vặn nước trở lại.
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Thông thường, bạn không bao giờ nên tắt ga, ngay cả sau khi khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu bạn ngửi, nghe thấy 
hoặc nghi ngờ có khí ga rò rỉ thoát ra, CHỈ tắt gas nếu bạn thấy việc đó sẽ an toàn. Làm theo các bước sau 
nếu cần tắt gas:

1. Xác định vị trí van ngắt gas chính. Đồng hồ đo khí và van ngắt thường được tìm thấy ở bên cạnh hoặc 
phía trước tòa nhà của bạn. Trong một số trường hợp, chúng có thể được tìm thấy trong một vỏ tủ bên 
trong tòa nhà.

2. Sử dụng cờ lê hoặc dụng cụ thích hợp khác để xoay cần cho đến khi nó nằm ngang với đường ống. Làm 
như vậy sẽ tắt được gas

3. Để ga ở chế độ tắt khi nó đã được tắt. KHÔNG cố gắng tự bật lại. (In đậm)

4. Sau khi thảm họa đã qua và an toàn trở lại, hãy gọi cho kỹ thuật viên khí gas để được bật lại dịch vụ khí 
gas tự nhiên của bạn
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