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Tôi được? Tôi không được?  
Lửa trại và Lò nướng (Barbeque) 

 

Khi đến chơi các Khu rừng và Công viên tại Tiểu bang Victoria, du khách có thể trải nghiệm thú 
vị với lửa trại hoặc nướng đồ ăn để sưởi ấm hoặc nấu ăn. Tuy nhiên, lửa trại có thể dễ dàng 
phát tán và gây ra cháy rừng. 

Các hạn chế đang được áp dụng cho đất công ở Victoria để đảm bảo rằng việc lửa phát tán 
không xảy ra và đất rừng của chúng ta được bảo vệ. Trách nhiệm của quý vị là đảm bảo hiểu rõ 
các quy tắc và quy định về lửa trại và nướng đồ ăn trước khi đi cắm trại. 

Nếu đốt lửa trại hoặc nướng đồ ăn, về mặt pháp lý quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng việc đốt 
lửa là an toàn, không phát tán và ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn trước khi quý vị rời đi. 

Ngày Cấm lửa Tuyệt đối (Total Fire Ban) 

Ngày Cấm lửa Tuyệt đối = không được đốt lửa trại và không được nướng đồ ăn 
bằng nhiên liệu rắn hay nhiên liệu hóa học 

Trách nhiệm của quý vị là tìm hiểu xem đang có 
lệnh Cấm Đốt lửa Tuyệt đối hay không. Quý vị có 
thể gọi Đường dây nóng Khẩn cấp của Vic theo 
số 1800 226 226, tải xuống Ứng dụng Khẩn cấp 
của Vic emergency.vic.gov.au. Nếu không biết, 
quý vị hãy hỏi các trại lân cận.  

Nếu trời nóng hoặc gió mạnh, hãy dùng cảm 
quan hợp lý không đốt lửa trại hoặc nướng đồ ăn. 

Quy định chung 

Tôi có phải dọn thoáng xung quanh chỗ 
đốt lửa trại hoặc nướng đồ ăn bằng nhiên 
liệu rắn không? 

Có. 

Giữ chu vi trên không và trên mặt đất không có 
vật liệu dễ cháy cách 3 mét xung quanh bếp lửa 
trại hoặc lò đốt nhiên liệu rắn. Sử dụng lò nướng 
đúng quy định nếu có. 

Kích thước bếp lửa trai hoặc bếp nướng 
đồ ăn như thế nào? 

•  Lửa trại hoặc lò đốt nhiên liệu rắn của quý vị 
phải có kích thước từ một mét vuông trở xuống 
với một rãnh sâu ít nhất 30cm xung quanh. 

Nhiên liệu rắn được đặt vào bếp lửa trại hoặc bếp 
nướng đồ ăn, thanh nhiên liệu rắn của quý vị 
không được dài hơn một mét.  

http://emergency.vic.gov.au/respond/


 
Tôi được? Tôi không được?  

Lửa trại và Lò nướng (Barbeque) 

 

 Vui lòng xem tài liệu tham khảo về lửa trại tại các Lâm Viên Quốc Gia và Tiểu Bang. 

Thế nào là bếp lửa trại được xây dựng đúng cách? 

Bếp lò được xây bằng đá, kim loại, bê tông hoặc vật liệu không cháy khác theo cách có thể bao 
trùm được chu vi của ngọn lửa. 

Tôi có được sử dụng bếp lửa trại hoặc bếp nướng đồ ăn có sử dụng nhiên liệu 
lỏng, nhiên liệu khí hoặc nhiên liệu hóa học rắn không? 

Có. Tuy nhiên, quý vị phải giữ chu vi trên không và trên mặt đất cách 3 mét không có vật liệu dễ 
cháy xung quanh bếp lửa trại dùng nhiên liệu lỏng, nhiên liệu khí hoặc hóa học và bếp nướng 
đồ của quý vị. 

Tôi có thể để mặc bếp lửa trại hoặc lò nướng không cần giám sát hay không? 

Không 

Luôn luôn có người lớn có trách nhiệm phải có mặt tại bếp lửa trại hoặc lò nướng sử dụng 
nhiên liệu rắn để giám sát. 

Có sự quan sát nghĩa là bếp lửa trại hoặc bếp nướng đồ nhiên liệu rắn phải nằm trong tầm nhìn 
của quý vị hoặc trong vòng 50 mét từ chu vi bên ngoài. 

Cách nào tốt nhất để dập tắt lửa trại đúng cách khi tôi rời đi? 

• Quý vị phải luôn dập tắt hoàn toàn lửa trại bằng nước, không phải chỉ lớp tro bụi trên bề mặt 
của bếp lửa trại. 

• Quý vị không được để lại bất kỳ một chút than hồng nóng nào còn lại trong bếp lửa trại. 

• Hãy nhớ rằng, nếu lửa trại của quý vị đã nguội có thể sờ tay được, quý vị có thể rời đi an toàn 

Không bỏ đồ thủy tinh, nhôm, nhựa, rác hoặc đồ ăn thừa vào lửa trại. Vui lòng mang về nhà. 

Bỏ lại những đồ vật này tại khu cắm trại là quý vị xả rác và có thể bị phạt tiền tại chỗ. 

Ngày Cấm lửa Tuyệt đối 

Ngày Cấm lửa Tuyệt đối = không đốt lửa trại, không nướng đồ bằng nhiên liệu rắn và nhiên liệu 
hóa chất  

Tôi có được đốt lửa trại trong ngày Cấm lửa Tuyệt đối hay không? 

Không 

• Cấm đốt lửa trại trong các ngày có lệnh Cấm lửa Tuyệt đối. 

• Nếu nghi ngờ, quý vị đừng đốt lửa trại  



 
Tôi được? Tôi không được?  

Lửa trại và Lò nướng (Barbeque) 

 

Tôi có thể sử dụng lò nướng dùng khí đốt hoặc dùng điện vào một ngày Cấm lửa 
Tuyệt đối không? 

Có 

Lò nướng đốt bằng khí hoặc bằng điện đặt trong cấu trúc cố định cố định được xây bằng đá, bê 
tông, kim loại hoặc vật liệu không cháy khác, hoặc 

Lò nướng chỉ sử dụng khí đốt hoặc điện, được thiết kế và sản xuất thương mại dành riêng cho 
việc nấu ăn (bao gồm cả lò nướng đồ di động), và khi đốt cháy được đặt ở vị trí vững vàng. 

Miễn là 

• Chỉ cho mục đích chuẩn bị bữa ăn. 

• Khu vực trong phạm vi 3 mét từ chu vi bên ngoài của lò nướng phải không có để vật liệu dễ 
cháy. 

• Quý vị có vòi nối với nguồn cấp nước hoặc thùng chứa có ít nhất 10 lít nước để sử dụng 
ngay. 

• Có người lớn luôn luôn ở đó khi ngọn lửa đang cháy, người đó có khả năng và phương tiện 
để dập tắt đám cháy. 

• Ngọn lửa phải hoàn toàn bị dập tắt trước khi người lớn rời đi. 

Trong các Lâm Viên Quốc gia và Tiểu bang, lửa trại và nướng đồ chỉ có thể 
được đốt trong các bếp lò được quy định và cung cấp. 

Nguồn thông tin thêm 

• Kiểm tra thời tiết dài ngày trước khi quý vị đi tại bom.gov.au 

• Tìm hiểu về Cấm lửa Tuyệt đối tại: 

– Đường dây nóng Khẩn cấp Vic (Vic Emergency Hotline) – 1800 226 226 

– emergency.vic.gov.au 

– Ứng dụng Vic Khẩn cấp (Vic Emergency App) 

Để báo cáo các hoạt động nghi vấn hay bất hợp pháp hãy gọi số 136 186 

 

Nếu cần trợ giúp, xin quý vị liên lạc với Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) để được trợ 
giúp về thông dịch và phiên dịch. 
Liên lạc với TIS National qua số 131 450 (trong nước Úc) hoặc truy cập 
www.tisnational.gov.au 

 

http://www.bom.gov.au/
tel:136186
http://www.tisnational.gov.au/
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