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Hãy Tặng Nhau Món Quà An Toàn Trong Mùa Lễ
ROSEMEAD, Calif., Ngày 9 tháng Mười Hai, 2013 — Trong lúc mọi gia đình đang trang hoàng đón lễ,
công ty Southern California Edison (SCE) kêu gọi khách hàng hãy bảo đảm không khí vui vẻ bằng cách luôn
luôn để ý đường dây điện của nhà đèn khi trang hoàng ngoài trời. Quí vị cũng nên lưu ý tránh nguy cơ điện
giật hoặc gây ra hỏa hoạn do dùng dây điện sờn rách hoặc cắm điện quá tải.
Trong lúc mọi người trang trí nhà cửa mừng lễ, điều cần thiết là phải giữ an toàn về điện, như không ném
tràng dây đèn hoặc dây điện vào cây cối gần đường dây điện công ty hoặc trên cột điện, không dùng đèn
trang trí thắp sáng có đui đèn bể hoặc bóng đèn vỡ và giữ cho các đường nối điện cách xa nơi ẩm ướt.
Ông Bill Messner, quản trị viên chính về Sức Khỏe và An Toàn tại SCE, phát biểu, “Niềm vui do sự trang trí
lễ lạy mang lại có thể khiến người ta không nhìn ra những nguy hiểm tiềm tàng. Điều quan trọng là mọi gia
đình phải theo sát hướng dẫn, xem xét dụng cụ trang hoàng và giữ các biện pháp an toàn để giảm thiểu nguy
cơ điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích.”
Sở cứu hỏa Hoa Kỳ hàng năm phải đáp ứng trung bình 230 vụ cháy nhà phát khởi từ cây Noel, đưa đến trung
bình 6 cái chết, 22 vụ bị thương và $18.3 triệu thiệt hại tài sản, theo thống kê của Hiệp Hội Bảo Vệ Chống
Hỏa Hoạn Toàn Quốc . Hiệp hội còn cho biết, mỗi năm cũng có khoảng 5,800 người vào điều trị cấp cứu tại
bệnh viện vì té ngã liên quan đến việc trang hoàng mùa lễ, hơn một nửa là do té thang hoặc té từ mái nhà
trong khi trang hoàng ngoài trời.
Sau đây SCE xin đề nghị thêm một số biện pháp an toàn cho mùa lễ:
• Không bao giờ đặt bóng đèn trang trí gần đường điện của công ty trong khoảng 10 feet, và luôn luôn
coi chừng hệ thống dây điện nhà đèn.
• Dùng thang gỗ hoặc thang thủy tinh sợi (fiberglass) khi trang trí ngoài trời. Thang kim loại có thể
truyền điện.
• Luôn luôn kiểm tra thang trước khi leo lên để biết chắc rằng mọi sự an toàn. Nếu thang bị hư hại, xin
mua thang mới để dùng cho an toàn.
• Nhớ rằng không được để dây điện gấp khúc hoặc đặt ở những chỗ có thể bị nghiến, như dưới khung
cửa sổ.
• Dùng dây plastic zip cord để treo đèn, thay vì dùng ghim, kẹp hoặc đóng đinh.
• Tối đa 3 tràng đèn cho một dây nối. Sử dụng quá tải có thể gây ra hỏa hoạn hoặc đoản mạch điện.
• Đặt dây đèn cách xa thảm, bàn ghế, màn che và những đồ vật dễ bắt lửa khác.
• Chỉ dùng những đồ trang trí có nhãn hiệu Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards
Association (CSA) hoặc Intertek (ETL).
• Luôn luôn rút các dây đèn trang trí ra khỏi ổ điện mỗi khi rời nhà hoặc đi ngủ..

Có thêm nhiều hướng dẫn khác về an toàn trên mạng www.sce.com/holidaylighting. Xin theo dõi 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.
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