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Cấp độ khói cháy rừng thay đổi từng giờ, từng ngày và có thể thay đổi nhanh chóng. Kiểm tra 
điều kiện địa phương của bạn cho phép bạn giảm thiểu việc tiếp xúc với khói ở mức thấp nhất.  

Theo dõi tin tức và tuân theo lời 
khuyên về cháy rừng gần địa 
phương bạn sống (ví dụ như dừng 
ứng dụng ‘Fires Near Me' của bang 
NSW và chương trình phát thanh/ vô 
tuyến địa phương).

Đảm bảo là kế hoạch sống sót cháy rừng của 
bạn phải được cập nhật, nhất là nêu bạn sống 
trong khu vực dễ bị cháy rừng (kiểm tra vị trí 
của bạn ở đây). Kế hoạch của bạn sẽ giúp bảo 
vệ được sinh mạng của những người trong gia 
đình và hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị cho nhà 
bạn sống sốt được qua nguy hoạ cháy rừng.

Tuân theo các cảnh báo y tế liên quan 
đến khói ở khu vực của bạn.

Tin vào giác quan của bạn: Khi 
bạn ngửi và thấy được khói hay bị 
ngứa mắt, chảy mũi nước, ngứa cổ 
họng hay bị, tức cấp độ tiếp xúc của 
bạn có khả năng là cao, thì hãy ở 
trong nhà. Khi trời quan đãng và 
không khí có mùi tươi, thì đó là thời 
điểm tốt để sinh hoạt ngoài trời và 
hãy tận hưởng những hoạt động 
thường ngày của bạn.

Theo dõi chỉ số chất lượng không 
khí (AQI) và cấp độ PM2.5 ở vị trí 
của bạn.  Chất lượng không khí được 

kiểm tra bằng nhiều cách.  Thang độ 
PM2.5 (dạng hạt) là phép đo chuẩn mực đáng tin 
cậy đối với khói cháy rừng và tạo nền tảng cho 
chỉ số AQI.  Muốn biết thêm thông tin, xin tham 
khảo cấp độ AQI levels.

PM2.5 Những hạt rất
li ti này mắt 

thường không 
thấy được có thể  
được hít sâu vào trong 
hệ thống hô hấp và 
ảnh hưởng đến sức 
khoẻ của chúng ta.

PM10 Hỗn hợp này
gồm hạt rất li ti 
và những hạt  

lớn hơn mắt thường có 
thể thấy được như khói 
hay khói mù và có thể  
gây ngứa, mắt, mũi và 
cuống họng của bạn, 

Chất lượng không khí có thể thay đổi nhanh 
chóng do những biến đổi điều kiện thời tiết. Biết 
được chỉ số chất lượng không khí hiện thời 
(được cập nhật từng giờ) và các dự báo về khói 
có được trong vòng 24 tiếng đồng hồ có thể giúp 
bạn lên kế hoạch hoạt động hằng ngày nhằm 
giảm thiểu việc tiếp xúc với khói ở mức thấp 
nhất.    
Bạn có thể kiểm tra các cấp độ khói (PM2.5) gần 
nơi bạn ở tại đây (ở ACT, NSW, VIC,  SA,  QLD, 
WA, NT, TAS) hay trên ứng dụng 'AirRater' .
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https://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fires-near-me
https://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fires-near-me
https://www.health.gov.au/news/health-alert-bushfires-and-smoke
https://www.environment.nsw.gov.au/topics/air/understanding-air-quality-data/air-quality-index
https://airrater.org/
http://app.actmapi.act.gov.au/actmapi/index.html?viewer=Bushfire&runWorkflow=am_i_bpa
https://www.health.gov.au/news/health-alert-bushfires-and-smoke
https://www.health.act.gov.au/about-our-health-system/population-health/environmental-monitoring/monitoring-and-regulating-air-7
https://www.dpie.nsw.gov.au/air-quality/air-quality-concentration-data-updated-hourly
https://airrater.org/
https://epa.tas.gov.au/epa/air/monitoring-air-pollution/real-time-air-quality-data-for-tasmania
http://ntepa.webhop.net/NTEPA/Default.ltr.aspx
https://www.der.wa.gov.au/your-environment/air/air-quality-data
https://apps.des.qld.gov.au/air-quality/
https://www.epa.sa.gov.au/data_and_publications/air_quality_monitoring
https://www.epa.vic.gov.au/for-community/airwatch/airwatch-table-data-page#tab-permanent-monitoring-stations-2
https://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fires-near-me



