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Các Quy Định và Lệnh Cấm về 
Đốt Lửa Ngoài Trời  

Updated January 2019 

Thông thường, việc đốt lửa ngoài trời bị nghiêm cấm ở 
Thành Phố Seattle.   

Một số tình huống hạn chế nhất định cho phép đốt lửa 
ngoài trời, với điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn phòng cháy chữa cháy và điều 
kiện chất lượng không khí cho phép đốt lửa ngoài trời.  

Định nghĩa  

Đốt lửa giải trí có nghĩa là đốt lửa ngoài trời bằng than 
hoặc củi đốt tại các khu vực quy định hoặc trong khuôn 
viên nhà riêng để nấu nướng, vui chơi, tổ chức nghi lễ 
hoặc các mục đích tương tự. Đốt lửa cho mục đích xử 
lý mảnh vụn không được coi là đốt lửa giải trí.  

Khi nào thì cần xin Giấy Phép? 

Không cần xin Giấy Phép của Sở Cứu Hỏa khi sử dụng lò 
đốt di động ngoài trời, đốt lửa giải trí và nấu nướng 
trừ khi đường kính đống lửa vượt quá 3 foot và chiều 
cao vượt quá 2 foot. Các đống lửa lớn hơn 3 feet x 2 
feet cần phải có giấy phép của cả Cơ Quan Quản Lý 
Không Khí Sạch Puget Sound và Sở Cứu Hỏa Seattle 
(Seattle Fire Department, SFD). 

Quy định về Chất Lượng Không Khí  

Khi điều kiện chất lượng không khí kém, Cơ Quan Quản 
Lý Không Khí Sạch Puget Sound có thể ban hành lệnh 
cấm đốt lửa cả ở trong nhà và ngoài trời. Để xác định 
xem hiện tại có lệnh cấm đốt lửa do chất lượng không 
khí hiện hành hay không, vui lòng gọi tới  
1-800-595-4341 hoặc truy cập trang web của họ tại  
www.pscleanair.org. 

Các yêu cầu về Đốt lửa giải trí (Bộ Luật Phòng 
Cháy Chữa Cháy Seattle) 

 

Đốt lửa giải trí là hoạt động đốt lửa dùng cho mục đích 
nấu nướng, vui chơi, tôn giáo, tổ chức nghi lễ hoặc các 
mục đích tương tự, trong đó ngọn lửa không được chứa 
trong lò sưởi ngoài trời, lò nướng hoặc lò thịt nướng.  

Chỉ cho phép đốt lửa giải trí nếu đáp ứng tất cả các điều 
kiện sau đây: 

1.  Không có lệnh cấm đốt lửa do chất lượng không khí 
hiện hành. 

2.  Đống lửa có đường kính không quá 3 foot và chiều 
cao không quá 2 foot.  

3.  Đống lửa nằm cách các kết cấu hoặc vật liệu dễ 
cháy tối thiểu 25 foot. Các điều kiện có thể gây cháy 
lan phải được loại bỏ trước khi đánh lửa.  

4.  Không được đốt rác, rác sân vườn, rác thải hoặc các 
sản phẩm từ giấy. 

5.  Thiết bị chữa cháy luôn có sẵn để sử dụng. Thiết bị 
chữa cháy nên bao gồm một cái xẻng và hai xô nước, 
hoặc một vòi phun vườn tích điện hoặc bình chữa 
cháy có xếp hạng 4-A. 

6.  Có một người trưởng thành liên tục giám sát ngọn 
lửa cho đến khi dập tắt lửa hoàn toàn. 

7.  Không được đốt lửa tại khu vực tòa nhà công cộng 
có quy định cấm đốt lửa, chẳng hạn như tại công 
viên hoặc trong sân trường. Chỉ được phép đốt lửa 
trong công viên khi được ủy quyền cụ thể và khi có 
thùng chứa dập lửa thích hợp.  

8.  Nếu việc đốt lửa được thực hiện cùng với việc dựng 
lều cắm trại thì lều cắm trại phải nhỏ hơn 200 feet 
vuông nếu được dựng bằng lều vải.  

Sở Cứu Hỏa có thể yêu cầu quý vị dập tắt các đống lửa 
ngoài trời nếu không đáp ứng các điều kiện này hoặc khi 
nhận thấy việc đốt lửa ngoài trời sẽ tạo ra các điều kiện 
không an toàn. 
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Các vật liệu bị cấm  

Không được đốt các vật liệu sau đây trong bất kỳ hoạt 

động đốt lửa ngoài trời nào — rác thải, động vật chết, 

nhựa đường, sản phẩm dầu mỏ, sơn, sản phẩm cao su, 

nhựa, giấy (trừ những thứ cần thiết để bắt lửa), bìa cứng, 

gỗ đã qua xử lý, mảnh vụn xây dựng/phá dỡ, kim loại hoặc 

bất kỳ chất nào (không phải là thảm thực vật tự nhiên) 

thường thải ra khí độc hại, khói dày đặc hoặc mùi khó chịu 

khi đốt. 

Sử Dụng Lò Lửa Ngoài Trời Di Động  

Lò đốt trong sân là loại lò đốt được thiết kế để hoạt động 
như một lò xây hoặc lò đốt được sản xuất trong nhà máy, 
trừ việc chúng là lò đốt di động, ngoài trời, sử dụng nhiên 
liệu rắn. Chúng có thể được xây dựng bằng thép, bê tông 
hoặc đất sét, có thể có hoặc không được trang bị ống khói 
ngắn.  

Cho phép sử dụng lò đốt trong sân nếu đáp ứng các điều 
kiện sau:  

1. Không có lệnh cấm đốt lửa do chất lượng không khí 
hiện hành. 

2. Lò đốt trong sân không được đặt trên sàn hoặc ban 
công và không được đặt cách một kết cấu, vật liệu dễ 
cháy hoặc thảm thực vật trong phạm vi 15 foot. Việc 
sử dụng lò đốt trong sân tại các ngôi nhà một gia đình 
và các căn hộ tầng kép được miễn yêu cầu này.  

3. Không được đốt rác, rác sân vườn, rác thải hoặc các 
sản phẩm từ giấy. 

4. Thiết bị chữa cháy luôn có sẵn để sử dụng. Thiết bị 
chữa cháy nên bao gồm một cái xẻng và hai xô nước, 
hoặc một vòi phun vườn tích điện hoặc bình chữa 
cháy có xếp hạng 4-A. 

5. Không được đốt lửa tại khu vực tòa nhà công cộng có 
quy định cấm đốt lửa, chẳng hạn như tại công viên 
hoặc trong sân trường. Chỉ được phép đốt lửa trong 
công viên khi được ủy quyền cụ thể và khi có thùng 
chứa dập lửa thích hợp.  

6. Phải được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đám cháy gây nguy hiểm  

Mục 307.3 của Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Seattle cho 
phép Sở Cứu Hỏa được yêu cầu dập tắt ngay đống lửa giải 
trí hoặc đống lửa trong lò đốt trong sân nếu đống lửa đó 
hình thành mối nguy.  

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: Không được sử dụng Thư Thông Báo Trợ Giúp Khách Hàng (Client Assistance Memo, CAM) này để thay thế cho các 

bộ luật và quy định. Mọi người đều có trách nhiệm tuân thủ tất cả các yêu cầu của bộ luật và quy định, dù nội dung đó có được trình bày trong CAM này hay không.  


