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SỞ CỨU HỎA SAN FRANCISCO   

TIN TỨC VỀ SỰ AN TOÀN ĐỐT PHÁO  
 
 

Vì chúng ta sắp sửa có những sự kiện ăn mừng ngày 4 tháng 7, Sở Cứu Hỏa San 
Francisco xin lưu ý tất cả các cư dân và du khách là thành phố San Francisco tuyệt 

đối cấm xử dụng cũng như bán các loại pháo   
 
MỘT VÀI DỮ KIỆN: 
 

 Mỗi năm có trên 12.000 thương tích gây ra bởi đốt pháo, một nửa số này là trẻ 
em, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

   
 Hơn 25% số trẻ em bị thương tích do đốt pháo gây ra là các trẻ em vô tội chỉ 

đứng xem 
 

 Một pháo hoa nhỏ rất giản dị khi đốt phát ra nhiệt độ lên đến 1.800 độ F. Nhiệt 
độ này đủ sức nóng làm chảy vàng. 
 

 Các tai nạn về đốt pháo gây ra thiệt hại về tài sản hàng triệu đô la mỗi năm. 
 

 ĐIỀU KHOÀN 1290 CỦA BỘ LUẬT THÀNH PHỐ. CẤM ĐỐT PHÁO   
 

“Không một người nào, công ty, xí nghiệp hay hội đoàn được phép đốt bất cứ 
loại pháo nào trong phạm vi thành phố San Francisco. Ngoại trừ trường hợp 

trình diễn đốt pháo có thể được phép với sự đồng ý bằng văn bản của cả hai 
trưởng cơ quan Cứu Hỏa và Cảnh Sát”.   

 
Sự sở hữu bất cứ loại pháo nào như pháo thăng thiên, pháo hỏa tiễn, pháo cầm tay..., và những 
loại pháo khác nổ tung, bắn lên trời, hay di chuyển trên mặt đất không điều khiển được sẽ bị phạt 
tiền hay bị tù tại nhà giam quận hạt . Ngay cả các loại pháo “An toàn và vô sự” như pháo cầm tay 
hay pháo bông cũng được coi là bất hợp pháp.. 

   
 
 



 
Sở Cứu Hỏa San Francisco mạnh mẽ khuyến cáo cư dân San Francisco hãy bảo trọng mình và 
và khu phố của mình được an toàn năm nay. Hãy gọi thông báo cho Cảnh Sát San Francisco về 
tất cả các vi phạm đốt pháo ở số 415-553-0123.  
 
Chúng tôi yêu cầu cư dân San Francisco và các du khách làm tốt nhiệm vụ của mình để ngăn 
ngừa cháy nhà do pháo gây ra. Muốn biết tin tức về sự an toàn và những trò vui tại San 
Francisco, xin vào các đường dây liên kết dưới đây:  

 

http://www.sftourismtips.com/fourth-of-july-san-francisco.html 
http://sf.funcheap.com/san-francisco-4th-july-fireworks-show/ 
http://m.kidshealth.org/en/parents/fireworks.html?WT.ac= 
http://www.nsc.org/learn/safety-knowledge/Pages/news-and-resources-fireworks-safety.aspx 
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