Mission Australia Housing tờ thông tin số 12: An toàn thang máy

An toàn thang máy
Rất nhiều khu phức hợp của Mission Australia Housing có
thang máy (lift hoặc elevator) để hỗ trợ người thuê và khách
của họ di chuyển trong khu phức hợp. Điều quan trọng là quý
vị cần nắm rõ việc sử dụng thang máy như thế nào cho hiệu
quả cũng như các bước cần làm khi thang máy bị kẹt.
Một số lời khuyên để sử dụng thang máy an toàn
Khi chờ thang máy
• Biết điểm đến của quý vị - quý vị
đang đến tầng mấy?
• Bấm nút gọi thang máy theo
hướng (lên hoặc xuống) di
chuyển mong muốn
• Quan sát và lắng nghe tín hiệu
thông báo thang máy đã đến
• Nhận thức được những tình
trạng sức khỏe của bản thân và
khách của quý vị mà có thể dẫn
đến ngã hoặc tai nạn
• Không đứng chắn cửa thang
máy, đứng ở hai bên để người ở
bên trong có thể đi ra
• Nếu thang máy đến nhưng đã
đầy, chờ chuyến sau
• Đừng cố gắng dùng lực để chặn
cửa thang máy đang đóng,
hãy chờ chuyến sau. Dùng nút
DOOR OPEN nếu quý vị muốn
giữ cửa mở
• Trong trường hợp hỏa hoạn
hoặc có sự cố điện, hãy sử
dụng thang bộ

Khi bước vào thang máy:
• Đứng ở hai bên để người ở
trong thang máy có thể ra được
trước

Khi ở trong thang máy đang
di chuyển:
• Không hút thuốc trong thang
máy

• Cẩn thận khi bước – thang máy
có thể không ngang với sàn nhà

• Đứng sát tường thang máy, nếu
có thể

• Không đứng gần cửa – giữ quần
áo, túi xách và các vật dụng
khác không bị vướng vào cửa
khi mở

• Chú ý đến các tín hiệu báo tầng
đến cũng như các thông báo
được phát

• Giữ chặt trẻ em và vật nuôi
• Ưu tiên khách đứng gần cửa
nhất vào trước khi thang đến nơi
• Bấm và giữ nút DOOR OPEN
nếu cần giữ cửa mở, hoặc nhờ
ai đó bấm nút hộ quý vị
• Không bao giờ cố chặn cửa
đang đóng bằng thân mình hay
vật dụng quý vị đang mang. Hãy
chờ chuyến sau.
• Khi đã ở trong thang máy, nhanh
tay bấm nút tương ứng với tầng
quý vị muốn đến và di chuyển
vào phía trong để có chỗ cho
người khác

• Nếu cửa không mở khi thang
máy dừng ở một tầng nào đó,
hãy bấm nút DOOR OPEN
• Không mang theo các vật dụng
cồng kềnh vào trong thang máy,
hoặc dùng thang máy làm chỗ
chơi đùa

Khi rời thang máy:
• Hãy rời thang máy ngay khi
thang dừng ở tầng của quý vị,
đừng chờ người phía sau.
• Không đẩy người ở phía trước
quý vị khi rời khỏi thang máy
• Hãy chú ý khi bước – thang máy
có thể không thật sự ngang với
sàn nhà
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In the event of a lift emergency
Nếu thang máy dừng bất
thường giữa các tầng,
đừng lo lắng, thang máy
an toàn.
Không bao giờ cố trèo ra khỏi
thang máy khi thang bị kẹt
giữa các tầng và đừng cố dùng
lực mở cửa
Sử dụng các nút ALARM
hoặc HELP điện thoại hoặc
hệ thống liên lạc nội bộ để gọi
trợ giúp
Điều quan trọng nhất là chờ
đến khi có sự trợ giúp của
cứu hộ và không bao giờ cố
rời thang máy bị dừng một
cách bất thường
Đèn khẩn cấp sẽ sáng trong
trường hợp có sự cố điện

Nếu quý vị bị kẹt trong
thang máy
1. Bấm nút “Door Open”
• Nếu thang máy đang gần với
sàn nhà, cửa sẽ mở, quý vị có
thể chậm rãi và cẩn thận bước
ra khỏi thang máy.
• Lưu ý quan sát khi bước và sàn
thang máy có thể có hoặc không
bằng với sàn nhà.

2. Giữ bình tĩnh
• Nếu cửa không mở, quý vj vẫn
an toàn. Đừng cố thoát khỏi
thang máy. Hãy chờ cứu hộ tới.
Ngay cả trong trường hợp quý vị
thấy không khí ấm lên, vẫn có đủ
khí lưu thông trong thang máy.

3. Bấm nút ALARM hoặc
HELP, và sử dụng mọi hệ
thống thông tin liên lạc
có thể
• Bấm nút alarm và chờ đến khi có
ai đó trả lời quý vị
• Trong các thang máy đời mới,
sẽ có nút điện thoại thay vì nút
báo động. Khi được bấm, một
cuộc gọi sẽ được kết nối tới các
đơn vị cứu hộ để hành động (ví
dụ như công ty thang máy, lực
lượng cứu hộ khẩn cấp hoặc
công ty báo động)
• Một số thang máy có hệ thống
đàm thoại hai chiều hoặc điện
thoại cho phép liên lạc giữa quý
vị và quản lý tòa nhà hoặc lực
lượng cứu hộ. Đừng hốt hoảng
nếu quý vị không được trả lời
hoặc điện thoại không hoạt
động. Một số điện thoại được
thiết kế để chỉ nhận cuộc gọi
đến. Lực lượng cứu hộ sẽ gọi
khi họ đến tòa nhà.

4. Thư giãn, và ĐỪNG cố tự
thoát khỏi thang máy
• Đừng bao giờ cố thoát khỏi
thang máy bị kẹt vì điều đó đặc
biệt nguy hiểm. Hãy luôn chờ đội
cứu hộ chuyên nghiệp.
• Điều tốt nhất quý vị có thể làm là
thư giãn, tạo cho bản thân cảm
giác thoải mái và chờ lực lượng
cứu hộ
• Quý vị sẽ an toàn nếu quý vị
giữ được bình tĩnh và chờ đội
cứu hộ
• Đừng bao giờ đá vào cửa, điều
này có thể dẫn đến các hư hại
nặng hơn và ảnh hưởng đến quá
trình giải cứu quý vị

• Nếu quý vị đem theo điện thoại,
quý vị có thể gọi tới đường dây
nóng 24/7 của Mission Australia
1800 269 672 và nói chuyện
với một trong các nhân viên của
chúng tôi

Giữ sạch thang máy!
Cho sự tiện nghi và thoải mái của
quý vị, hãy đảm bảo quý vị giữ gìn
thang máy và không vứt rác cũng
như vật dụng cá nhân trong thang
máy. Thang máy của chúng tôi được
lau dọn định kỳ, nhưng chúng tôi cần
sự hợp tác của quý vị để giữ gìn vệ
sinh chung. Không hút thuốc trong
thang máy.

Hãy báo lại cho Mission Australia
Housing nếu có bất kỳ sự hỏng
hóc hoặc xuống cấp nào theo số
đường dây nóng 1800 269 672
LƯU Ý: Điều quan trọng là quý vị không can
thiệp vào dịch vụ thang máy ở tòa nhà của
quý vị hoặc cố làm hỏng thang máy. Điều này
bao gồm cả vẽ bậy và vứt rác. Người thuê sẽ
phải chịu trách nhiệm chi trả cho các khoản
sửa chữa cần thiết cho các hư hỏng của thang
máy gây ra do sự cố ý hoặc
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Contact us
Mission Australia Housing
580 George Street
Sydney NSW 2000
1800 269 672
missionaustralia.com.au
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