Để sử dụng điện an toàn và chủ động phòng ngừa tai nạn điện, người dân cần lưu ý thực hiện tốt một số nội
dung sau:

- Thường xuyên kiểm tra dây dẫn, thiết bị điện trong nhà để sửa chữa, thay thế kịp thời các thiết bị điện bị
hỏng hóc, bị bong tróc lớp vỏ cách điện dây dẫn; xử lý, bọc kín các mối nối dây điện; các dây dẫn điện lắp
đặt trong nhà hoặc trên mái nhà có tiếp xúc với kết cấu kim loại thì dây dẫn phải được luồn trong ống nhựa
bảo vệ nhằm phòng tránh dây điện bị đứt, hỏng cách điện dẫn đến rò điện gây giật điện; cầu dao, cầu chì,
aptomat, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo và thuận tiện cho việc sử dụng.

- Đối với các hộ sử dụng điện có thể bị ngập nước khi mưa, lũ phải đặt các thiết bị điện cao hơn mực nước
ngập; chỉ được sửa chữa điện trong nhà sau khi đã cắt điện, chân tay khô ráo và chân đi giầy hoặc dép khô;
khi mưa to, gió lớn, có hiện tượng nước ngập vào nền nhà phải chú ý ngắt cầu dao, aptomat tổng để đề
phòng nước ngập các ổ cắm điện, gây rò điện hoặc chạm chập điện gây tai nạn điện; Không tự ý trèo lên cột
điện, sân thượng, mái nhà sửa chữa đường dây điện, thiết bị ngoài trời khi đang mang điện nhằm phòng
tránh dây điện bị đứt, rò điện gây giật điện chết người; Không đứng trú mưa, bão ở tại chân cột điện, dưới
mái hiên trạm biến áp, không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng điện kế
(công tơ điện/đồng hồ điện), thùng cầu dao,...;

- Đối với các hộ dân có công trình, nhà ở nằm dưới, trong hành lang hoặc gần đường dây dẫn điện trên
không 220kV, 110kV, 22kV, trong quá trình thực hiện chèn, chống bão trên mái nhà như vận chuyển, khuân
vác các vật dụng phải chú ý đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện theo từng cấp điện áp để đề phòng
nguy cơ phóng điện gây tai nạn điện chết người; nên tránh xa và cảnh báo cho mọi người xung quanh biết và
lập rào chắn khi phát hiện cột điện ngã (đổ), dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao hồ..., đồng thời báo
ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung qua đường dây nóng
19001909 để được xử lý kịp thời.
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