
An toàn Khi Gặp Dây Điện Rơi 

Dây điện bị đứt và rơi xuống rất nguy hiểm và có thể gây 
thương tích nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Không 
được chạm vào chúng. Vì sự an toàn của quý vị, hãy luôn 
coi dây điện rơi hoặc bất kỳ sợi dây điện nào là đang có điện 
và làm theo các nguyên tắc sau: 

Gọi ngay 911 và BED theo số (802) 658-0300. 

• Không chạm tay hoặc bất kỳ vật gì khác vào dây điện rơi. 
• Tránh chạm vào bất kỳ vật gì tiếp xúc với dây điện rơi, bao gồm xe hơi, đồ vật, thiết bị 

và kể cả con người. 
• Giữ trẻ em và thú nuôi tránh xa dây điện rơi. 
• Không lái xe cán qua dây diện rơi. 

Phải làm gì khi dây điện rơi chạm vào xe của quý vị? 

Nếu quý vị đang ngồi trong xe của mình và xe tiếp xúc với dây điện rơi, thì vì sự an toàn của 
quý vị, hãy làm theo các nguyên tắc sau: 

• Gọi ngay 911.   
• Ngồi yên trong xe. Xe và mặt đất xung quanh xe có thể bị nhiễm điện nên rất nguy hiểm. 
• Nhấn còi và hạ cửa kính xe xuống để yêu cầu trợ giúp. 
• Yêu cầu người khác tránh xa xe. Bất kỳ ai chạm vào xe hoặc mặt đất đều có thể bị 

thương nghiêm trọng. 
• Chờ cho đến khi đơn vị cứu hỏa, cảnh sát hoặc công nhân đã qua huấn luyện của BED 

cho quý vị biết là đã an toàn để ra khỏi xe thì mới ra khỏi xe.  

Phải làm gì nếu xe của quý vị tiếp xúc với dây điện rơi và bắt đầu cháy? 

Nếu quý vị đang ngồi trong xe của mình và khi xe tiếp xúc với dây điện rơi và bắt đầu cháy, 
thì hãy làm theo các bước sau: 

• Cởi quần áo rộng ra. 
• Không chạm bất kỳ phần nào trên cơ thể vào xe và mặt đất cùng một lúc. Dòng điện có 

thể truyền qua cơ thể và gây điện giật.  
• Giữ yên hai tay sát bên hông và nhảy dứt khoát ra khỏi xe, sao cho quý vị không chạm 

vào trong xe tại thời điểm bàn chân chạm đất. Tiếp đất bằng cả hai bàn chân cùng 
một lúc. 

• Nắm hai tay lại với nhau và lê chân ra xa khỏi xe mà không nhấc bàn chân lên. 

 

 


