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Nhớ Đem An Toàn vào Danh Mục trong dịp Lễ Tạ Ơn Năm Nay
ROSEMEAD, Calif., Ngày 21 tháng Mười Một, 2013 — Nói đến Lễ Tạ Ơn là nói tới đồ ăn, họp mặt gia đình và xem
túc cầu. Southern California Edison (SCE) nhắc nhở quý khách hàng hãy thêm an toàn vào danh mục này bởi vì theo
National Fire Protection Association, hỏa hoạn do nấu ăn trong Ngày Gà Tây dễ xảy ra hơn bất kỳ một ngày bình
thường nào khác tới ba lần.
Theo Electrical Safety Foundation International, đồ nấu bếp, dùng quá tải hệ thống điện và dây điện nối dài là những
nguyên nhân đầu tiên gây ra tai nạn về điện và cháy nhà trong mùa lễ. Theo U.S. Fire Administration (USFA), vào
khoảng 2,000 vụ hỏa hoạn xảy ra hàng năm ở Hoa Kỳ vào Ngày Lễ Tạ Ơn làm trung bình 5 ca tử vong, 15 ca thương
tích và thiệt hại tài sản tới 21 triệu Mỹ Kim.
Ông Bill Messner, quản lý chính đảm trách về Y Tế và An Toàn của SCE cho biết: “Nhiều sinh hoạt trong nhà cùng với
việc bận rộn nấu nướng và vui vẻ với gia đình và bè bạn có thể làm cho nhiều khách hàng quên đi sự an toàn căn bản
trong nhà. Đừng bao giờ để an toàn ảnh hưởng tới ngày lễ.”
Theo USFA, nguyên nhân hàng đầu của hỏa hoạn trong bếp là không chú ý đến việc nấu nướng. Đừng bao giờ lơ đãng
trong khi nấu nướng, chẳng hạn như không để ý tới lò nướng bánh. Tắt bếp và lò cũng như đồ dùng nấu ăn trước khi rời
khỏi phòng. Một việc thận trọng chính nữa là kiểm tra dấu Underwriters Laboratories (UL) trên đồ dùng. UL là tổ chức
phụ trách an toàn sản phẩm độc lập đứng đầu và là biểu tượng được người tiêu dùng cũng như các nhà sản xuất tin
tưởng.
SCE có vài lời khuyên khác cho dịp Lễ Tạ Ơn:
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•

Cắm các đồ dùng điện trên bàn vào các ổ cắm Tiếp Đất (GFCI).
Thay mới các đồ dùng có dây điện đã bị trầy xước. Đụng vào những sợi dây điện này có thể dẫn tới bị
điện giật nguy hiểm và bị thương nghiêm trọng.
Khi dùng đồ điện, đừng để trẻ em sờ vào dây điện.
Đừng làm quá tải khi cắm nhiều ổ vào thanh cắm điện.
Đừng dùng dây tiếp nối với các đồ sử dụng điện mạnh.
Tháo các đồ dùng không dùng đến, để tránh trường hợp các đồ dùng này tự động bật lên.
Để tất cả các đồ dùng tránh xa bồn rửa chén. Nhớ là không để nước dính vào điện.
Đừng bao giờ dập lửa điện hoặc lửa mỡ cháy bằng nước. Hãy cất sẵn một bình dập lửa, có trong danh
sách được UL liệt kê và xếp hạng để dập lửa điện và mỡ cháy ở gần.

Để biết thêm thông tin về an toàn điện ở nhà, hãy ghé vào www.sce.com/safety. Theo chúng tôi trên Twitter và
Facebook.
Về Southern California Edison

Southern California Edison, thuộc công ty Edison International (NYSE:EIX), là một trong những công ty điện lớn nhất
nước, phục vụ gần 14 triệu người xuyên qua 4.9 triệu trương mục khách hàng trên địa bàn phục vụ 50,000 dặm vuông ở
miền Trung, Duyên Hải và Nam California.

