Nhiệm Vụ của Nha Cứu Hỏa Thành Phố Seattle
Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn ngừa tổn thất về tính mạng
và tài sản do hỏa hoạn, các trường hợp cấp cứu y tế và các
thảm họa khác. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ qua các nhân viên cứu hỏa
được huấn luyện kỹ lưỡng, chú trọng tới giáo dục và ngăn ngừa phòng chống
hỏa hoạn cũng như các kỹ năng cấp cứu y tế được công nhận ở cấp quốc gia.
Các Dịch Vụ của Nha Cứu Hỏa Seattle
•
•
•
•

•

Các dịch vụ cứu hỏa và cấp cứu y tế, giảm nhẹ thiệt hại do thảm họa và
các vật liệu nguy hiểm, và các hoạt động giải cứu.
Kiểm tra các cơ sở thương mại, các tòa nhà có nhiều hộ gia đình, và các
cơ sở sát mép nước.
Các dịch vụ cộng đồng, trong đó bao gồm kiểm tra huyết áp, tổ chức các
chuyến tham quan các trạm cứu hỏa và dụng cụ cứu hỏa, và các buổi
trình bày về an toàn hỏa hoạn và bảo vệ tính mạng trong cộng đồng.
Các dịch vụ bảo vệ an toàn, ví dụ như cấp giấy phép cho các hoạt động
nguy hiểm, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, tiến hành các cuộc kiểm tra
để bảo đảm rằng các tòa nhà mới đều an toàn đối với hỏa hoạn, và thi
hành một điều luật gọi là Bộ Luật Cứu Hỏa Seattle, trong đó có các tiêu
chuẩn về an toàn chống hỏa hoạn tại thành phố Seattle.
Hỗ trợ chuẩn bị và ngăn ngừa hỏa hoạn, ví dụ như cung cấp miễn phí
nguồn trợ giúp để thiết lập kế hoạch ứng phó trong trường hợp khẩn cấp
liên quan tới hỏa hoạn, để huấn luyện nhân viên về các thủ tục bảo vệ an
toàn trong trường hợp có hỏa hoạn và giúp trẻ em tìm hiểu về vấn đề an
toàn trong trường hợp có hỏa hoạn.

Liên Lạc
•
•

Để báo cáo hỏa hoạn hoặc trường hợp khẩn cấp khác, hoặc nếu quý vị
hoặc người quen cần trợ giúp về y tế, xin gọi số 9-1-1.
Trụ sở chính của Nha Cứu Hỏa Seattle nằm tại 301 Second Avenue
South, thành phố Seattle. Giờ làm việc là từ 8 giờ sáng tới 4 giờ 30 chiều,
thứ Hai tới thứ Sáu. Số điện thoại liên lạc trong trường hợp không khẩn
cấp của Nha là 206-386-1400.

