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THÔNG BÁO 

Về việc: đề phòng tai nạn điện trong nhân dân trƣớc mùa mƣa bão. 

 

 

Kính gửi:   

 - Phòng kinh tế thị xã Ninh Hòa; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa. 

 

Điện lực Ninh Hòa đang thực hiện chức năng quản lý vận hành và đảm bảo việc 

cung cấp điện liên tục an toàn cho 27 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; 

Nhằm đảm bảo an toàn điện cho nhân dân, Điện lực Ninh Hòa xin thông báo đến 

quý cơ quan một số thông tin và các biện pháp an toàn nhằm chủ động tuyên truyền để 

ngăn ngừa tai nạn điện có thể xảy ra với người, phương tiện, gia súc vv... trong mùa 

mưa bão như sau:  

1. Thường xuyên nhắc nhở nhân dân kiểm tra, sửa chữa đường dây điện sau công 

tơ phải luôn đảm bảo an toàn như: đường dây phải đảm bảo độ cao, thông 

thoáng, các mối nối phải chắc chắn và được quấn băng keo cách điện vv... 

Đồng thời, phối hợp cùng Điện lực xử lý các trường hợp khách hàng có đường 

dây sau công tơ mất an toàn (nếu có); 

2. Không tự ý leo lên cột điện hoặc vượt qua hàng rào trạm điện, chạm người vào 

dây chằng cột, dây nối đất, thùng công tơ bằng kim loại … để đề phòng điện 

giật do rò điện khi trời mưa, giông, bão; 

3. Không di chuyển, đi lại bằng thuyền, bè, ghe v.v.. trong vùng ngập, lụt có 

đường dây điện sát với mặt nước để tránh bị phóng điện gây tai nạn. Cấm buộc 

gia súc và thuyền bè vào cột điện để đề phòng cột bị gãy đổ và bị điện giật; 

4. Khi mạng điện của gia đình có nguy cơ bị ngập nước do lũ lụt phải cắt ngay cầu 

dao đầu nguồn điện vào nhà để đề phòng tai nạn điện và thông báo ngay với 

Điện lực biết để kịp thời xử lý nhằm đảm bảo an toàn; 

5. Không mang vác, lắp dựng cây, cột bằng kim loại, cột ăng ten tivi, cây tre gỗ 

gần đường dây đang dẫn điện để tránh va chạm gây nên nên phóng điện dẫn đến 

tai nạn; 

6. Không dùng điện để rà cá, bẫy chuột, chống trộm cắp … gây nguy hiểm đến 

tính mạng con người; 



7. Không kéo các dây điện lên cây xanh, hàng rào kẽm gai để tránh nguy cơ dây 

dẫn có thể chạm vào và gây tai nạn điện; 

8. Phải nối đất các bộ phận bằng kim loại của các máy móc, các thiết bị điện (vỏ 

động cơ, máy giặt, nồi cơm điện, bảng quảng cáo vv…) để tránh trường hợp 

thiết bị rò điện. Sau aptômát, cầu dao tổng nên lắp đặt thiết bị chống dòng rò 

(chống giật); 

9. Không nên tự ý sửa chữa điện của gia đình nếu không có kiến thức về điện, mà 

phải nhờ hoặc báo cho người có chuyên môn về điện đến sửa chữa; 

10. Khi thấy trụ điện ngã đổ hoặc dây điện đứt, rơi xuống thì không được đến gần, 

cầm, nắm vào dây điện và ngăn ngừa không cho người khác (kể cả súc vật) đến 

gần. Đồng thời nhanh chóng tìm cách báo ngay cho Điện lực hoặc chính quyền 

địa phương gần nhất biết để có biện pháp xử lý; 

11. Khi có người bị điện giật thì hô to gọi mọi người đến cứu giúp. Cần khẩn 

trương tìm biện pháp an toàn tách nạn nhận ra khỏi nguồn điện và nhanh chóng 

cứu chữa người bị nạn (bằng phương pháp hô hấp nhân tạo tại chỗ trong trường 

hợp tim ngừng đập) đồng thời gọi báo điện thoại cấp cứu 115. 

12. Tuyên truyền cho người dân tại địa phương tự giác chặt cành, tỉa nhánh, phát 

quang  cây dọc hành lang tuyến đường dây để tránh nguy cơ cây ngã đổ vào 

đường dây gây tai nạn điện. Cụ thể: đối với những cây xanh nằm trong hành 

lang an toàn lưới điện cao áp phải được cắt tỉa gọn gàng sao cho khoảng cách từ 

điểm thấp nhất của dây dẫn đến điểm cao nhất của ngọn cây không nhỏ hơn 

0,7m (đối với dây bọc cách điện cấp điện áp đến 35kV) và 1,5m (đối với đường 

dây trần cấp điện áp đến 35kV). Với những cây xanh nằm ngoài hành lang an 

toàn lưới điện phải được cắt tỉa sao cho trong tình huống xấu nhất cây bị ngã đổ 

thì không va quẹt vào bất cứ bộ phận nào của lưới điện (cách 0,7m đối với 

đường dây cấp điện áp đến 35kV). 

13. Không buộc dây điện dọc theo hàng rào kẽm gai để tránh nguy cơ dây dẫn có 

thể chạm điện vào hàng rào gây tai nạn điện; 

14. Không dựng Ăng-ten gần lưới điện. Cột Ăng-ten phải được chằng, néo chắc 

chắn, chất lượng cột phải tốt để tránh gãy đổ vào đường dây; (nếu có nguy cơ 

ngã đổ thì đầu cột Ăng-ten không được chạm vào đường dây) 

15. Khi nước ngập vào nhà rất dễ gây ra chạm chập điện, mất an toàn nên phải chủ 

động cắt ngay cầu dao điện hoặc aptomat tổng tại nhà; 

16. Người dân cần kiểm tra và thực hiện chằng, néo các biển quảng cáo, kiên cố 

mái tôn, các công trình kiến trú. Các biển hiệu, pa-nô, áp-phích, biển quảng cáo 

có gắn đèn chiếu sáng phải có biện pháp đề phòng hiện tượng chạm chập, rò 

điện qua khung kim loại. 

17. Khi xảy ra các sự cố về điện hoặc các trường hợp có khả năng gây mất an toàn 

lưới điện, đứt dây, đổ trụ điện, trạm biến áp có khả năng bị ngập nước hoặc tai 



nạn điện giật, người dân nhanh chóng liên hệ theo số điện thoại 19001909 _ 

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Trung  

Trong trường hợp khẩn cấp có thể liên hệ Tổ trực sửa chữa, xử lý sự cố Điện lực 

Ninh Hòa, điện thoại: 0919.506.170; 

Đối với các sự cố lưới điện hạ áp ở khu vực xã, phường thì liên hệ với các tổ 

quản lý điện khu vực đang đóng trên địa bàn: 

1./ Các xã, phường: Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh An, 

Ninh Thọ, Ninh Sơn, Ninh Vân liên hệ bộ phận quản lý điện khu vực phía Bắc: 

0905968957( a.Cƣơng- trƣởng BP) 

2./ Các xã, phường: Ninh Đa, Ninh Phú, Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Đông, Ninh 

Tân, Ninh Lộc, Ninh Hưng, Ninh Ích liên hệ bộ phận quản lý điện khu vực phía 

Nam: 0395063808 ( a.Luôn- trƣởng BP) 

3./ Các xã: Ninh Thân, Ninh Phụng, Ninh Trung, Ninh Hưng, Ninh Bình, Ninh 

Quang, Ninh Xuân, Ninh Sim, Ninh Tây, Ninh Thượng liên hệ bộ phận quản lý 

điện khu vực phía Tây: 0329212661 ( a.Minh- trƣởng BP) 

Trong trường hợp khách hàng cần sự hỗ trợ tư vấn thêm có thể liên hệ Phòng kế 

hoạch – kỹ thuật, điện thoại: 0258.3633.778; 0869110079 ( a.Tự); 0966666897 

(a.Thân- PGĐ) 

Nhằm đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, Điện lực Ninh Hòa kính đề nghị 

UBND các xã, phường thông báo rộng rãi các nội dung nêu trên cho nhân dân được 

biết nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa mưa 

bão. 

Trân trọng cảm ơn và rất mong sự quan tâm tạo điều kiện của quý cơ quan./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng giám đốc ( thay b/c) 

- Lưu VT, P.KH&KT. 

 

 



 

 
1. Không đứng dưới cột điện khi trời 

mưa 

hoặc lúc có giông sét. 

 

  

 

 

2. Không tự ý leo lên cột điện hoặc vượt 

qua hàng rào trạm điện, chạm người vào 

dây chằng cột, dây nối đất, thùng điện 

kế, thùng cầu dao… để đề phòng điện 

giật do rò điện khi trời mưa, giông, bão 

  

 

 

3. Không tự ý tháo dỡ, sửa chữa các kết 

cấu của công trình điện . 

  

  

  

 

  

4. Không di chuyển, đi lại bằng tàu, 

thuyền, bè v.v.. trong vùng ngập, lụt có 

đường dây điện sát với mặt nước để 

tránh bị phóng điện gây tai nạn. Cấm 

buộc gia súc và thuyền bè vào cột điện 

để đề phòng cột bị gãy đổ và bị điện giật 

. 

 



5. Không mang vác, lắp dựng cây, cột 

bằng kim loại, cột ăng ten tivi, cây tre 

gỗ tươi gần đường dây điện để tránh va 

chạm gây nên nên phóng điện dẫn đến 

tai nạn  

 

  

6. Khi thấy trụ điện ngã đổ hoặc dây 

điện đứt, rơi xuống thì không được đến 

gần, cầm, nắm vào dây điện và ngăn 

ngừa không cho người khác (kể cả súc 

vật) đến gần . Đồng thời nhanh chóng 

tìm cách báo ngay cho đơn vị quản lý 

điện hoặc chính quyền địa phương gần 

nhất biết để có biện pháp xử lý. 
 

  

7. Không dùng điện để rà cá, bẫy chuột, 

chống trộm cắp … gây nguy hiểm đến 

tính mạng con người . 

  

 

  

8. Cắt ngay cầu dao, cầu chì, aptomat 

.v.v.. đầu nguồn điện vào nhà để phòng 

mạng điện bị ngập nước gây tai nạn khi 

có lũ lụt . 

  

 



9. Chú ý chặt cây gần đường dây điện, 

có thể bị phóng điện gây nguy hiểm đến 

tính mạng . Cần liên hệ phối hợp với 

đơn vị quản lý điện tại địa phương . 

  

 

  

10. Khi có người bị điện giật thì hô to 

gọi mọi người đến cứu giúp. Cần khẩn 

trương tách nạn nhận ra khỏi nguồn điện 

và nhanh chóng cứu chữa người bị nạn 

đồng thời gọi báo điện thoại cấp cứu 

115. 

  

 

 

11. Chặt tỉa cây trong nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cáo áp: 

Cây trong hành lang bảo vệ an toàn lƣới điện cao áp: 

phải đảm bảo khoảng cách h không nhỏ hơn quy định sau: 

 



Cây ngoài hành lang bảo vệ an toàn lƣới điện cao áp: 

phải đảm bảo khoảng cách h không nhỏ hơn quy định sau: 

 

 

 

 



CÁC PHƢƠNG PHÁP TÁCH VÀ SƠ CỨU NGƢỜI BỊ ĐIỆN GIẬT 

 

Nhiều trường hợp tử vong đáng tiếc vì sơ cứu không đúng cách. Khi bị điện 

giật, các cơ của cơ thể bị co giật mạnh, làm người bắn ra; nếu đang ở trên cao sẽ bị rơi 

xuống gây chấn thương. Có khi người bị điện giật bị dính vào dây điện; trường hợp 

này nên cẩn thận vì nạn nhân sẽ bị rơi xuống đất khi cắt điện. Khi bị điện giật, người 

sẽ bị bỏng và nguy hiểm nhất là ngừng thở, ngừng tim rồi chết. 

Khi thấy có người bị tai nạn điện, cần nhanh chóng tách họ ra khỏi dòng điện 

bằng cách cắt cầu dao điện. Nếu là điện hạ áp thì người cứu phải đứng trên bàn, ghế 

hoặc tấm gỗ khô, đi dép hoặc ủng cao su cách điện, đeo găng cao su cách điện để dùng 

tay kéo nạn nhân tách ra khỏi mạch điện. Nếu không có các phương tiện trên thì dùng 

gậy gỗ, tre khô gạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân tách ra, hoặc dùng tay khô hay có bọc 

lót ni lon, bìa giấy khô v.v để nắm vào áo, quần khô của nạn nhân kéo ra. Nếu có kìm 

cách điện, búa, rìu, cán bằng gỗ v.v thì sử dụng những dụng cụ này để cắt, chặt đứt 

dây điện đang gây ra tai nạn. Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người nạn nhân, vì 

như vậy người đi cứu cũng bị điện giật; 

      Nếu là mạch điện cao áp 

thì người cứu phải có ủng, 

găng tay cách điện và dùng 

sào cách điện để gạt hoặc 

đẩy ra khỏi mạch điện. Nếu 

không có dụng cụ cách điện 

nói, tốt nhất hãy báo ngay 

cho Điện lực Vĩnh Nguyên 

theo số điện thoại dưới đây 

để tiến hành cắt điện cô lập 

đường dây đang gây ra tai 

nạn. 

 

 

     Ngay sau nạn nhân được tách ra 

khỏi mạch điện, tùy theo hoàn cảnh 

mà phải chủ động dùng phương 

pháp cấp cứu cho thích hợp. Việc 

cứu chữa người bị tai nạn điện giật 

là một công việc khẩn cấp, càng 

nhanh càng tốt,. Phải hết sức bình 

tĩnh và kiên trì để cứu, chữa kịp thời 

đúng cách có thể cứu sống được nạn 



nhân. Trong số các 

phương pháp cứu chữa, 

phương pháp hà hơi thổi 

ngạt kết hợp ép tim 

ngoài lồng ngực là 

phương pháp có hiệu 

quả và phổ biến nhất 

hiện nay, cụ thể như 

sau:  

       Người cứu đứng (hoặc quỳ) bên cạnh nạn nhân, đặt chéo 2 bàn tay lên 1/3 dưới 

xương ức, giữa ngực nạn nhân rồi dùng cả sức mạnh thân người ấn nhanh, mạnh, làm 

lồng ngực nạn nhân bị nén xuống (3÷5) cm. Sau khoảng 1/3 giây, buông tay ra để lồng 

ngực nạn nhân trở lại bình thường. Làm như vậy, khoảng 80 – 100 lần/phút. Đồng thời 

với động tác ép tim phải hà hơi, thổi ngạt. Dùng miếng gặc (nếu có) đặt lên mồm nạn 

nhân, người cứu ngồi bên cạnh đầu, lấy một tay bịt mũi nạn nhân, một tay giữ cho 

mồm nạn nhân há ra (nếu thấy lưỡi bị tụt vào thì kéo ra), hít thật mạnh để lấy nhiều 

không khí vào phổi rồi ghé sát mồm vào mồm nạn nhân mà thổi cho lồng ngực phòng 

lên (hoặc bịt mồm để thổi vào mũi khi không thổi vào mồm được). Nếu chỉ có 01 người 

thì cứ 15 lần ép tim chuyển sang hà hơi, thổi ngạt 02 lần. Nếu có 02 người thì một 

người làm động tác ép tim, người còn lại hà hơi thổi ngạt. Cứ 05 lần ép tim lại thổi 

ngạt 01 lần. Điều quan trọng là phải kết hợp 02 động tác nhịp nhàng với nhau, nếu 

không thì động tác này sẽ phản lại động tác kia. Sau 2-3 phút, dừng lại 01 giây để 

kiểm tra. Làm liên tục cho đến khi nạn nhân tự thở được hoặc có ý kiến của y, bác sỹ 

mới thôi.     
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