BÁO CÁO HỆ THỐNG GẶP SỰ CỐ

Seattle Fire Marshal’s Office
220 3rd Avenue South, 2nd Floor
Seattle, WA 98104
(206) 386-1340

Dành cho các sự cố hư hỏng hệ thống phòng cháy chữa cháy dự
kiến hoặc khẩn cấp với thời gian trên 8 giờ
Quy Tắc Quản Lý của Sở Cứu Hỏa Seattle (Seattle Fire Department, SFD) 9.04

PHẦN 1: THÔNG TIN CỦA BÊN BÁO CÁO

PHẦN 2: THÔNG TIN TÒA NHÀ

Tên của người báo cáo sự cố:

Tên tòa nhà:

Số điện thoại:

Email:

Địa chỉ tòa nhà:

_

_
Chủ sở hữu hoặc người sử dụng tòa nhà:

Tên Công ty:

Ngày:

Số điện thoại của người sử dụng (nếu đã biết): Địa chỉ email:

Giờ:

_

_
PHẦN 3: THÔNG TIN HỆ THỐNG GẶP SỰ CỐ
Tôi đang báo cáo:

Sự cố dự kiến

Sự cố khẩn cấp

Hệ thống bị ảnh hưởng và vị trí cụ thể:

_

Tính chất của sự cố:

Kỹ thuật viên:

_ Điện thoại: (

Điều phối viên sự cố:

)

_ Email:
Điện thoại: (

)

Email:
(Chủ sở hữu tòa nhà hoặc đại lý được chỉ định)

PHẦN 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU – Hoàn thành phần liên quan bên dưới
Sự cố dự kiến (do Điều phối viên sự cố hoàn thành)

Sự cố khẩn cấp (do Kỹ thuật viên hoàn thành)

Thời gian sự cố bắt đầu:

Họ tên Kỹ thuật viên:
Điện thoại: ( _)
Email:
Dự kiến kéo dài 8 giờ trở lên?
Có
Không
Điều phối viên sự cố có được thông báo về sự cố không?

Ngày:
_ Giờ:
Thời gian sự cố kết thúc (dự kiến):
Ngày:

Giờ:

Có sắp xếp nhân viên theo dõi hỏa hoạn không?
Những người sử dụng tòa nhà có được thông báo
không?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Điều phối viên sự cố được thông báo về việc có yêu cầu nhân viên
theo dõi hỏa hoạn không (xem các yêu cầu/ngoại lệ trong Thư
Thông Báo Trợ Giúp Khách Hàng 5991)?
Có
Không

Đại diện chịu trách nhiệm tại tòa nhà:

Phương thức thông báo:
Họ tên:

_

Điện thoại

Fax

Email

HƯỚNG DẪN THÔNG BÁO CHO SỞ CỨU HỎA SEATTLE VỀ SỰ CỐ HỆ THỐNG
SFD phải được thông báo ngay lập tức về sự cố hư hỏng khẩn cấp dự kiến sẽ kéo dài trên 8 giờ. SFD phải được thông báo trước 5 ngày làm việc về sự cố
được dự kiến trước sẽ kéo dài trên 8 giờ. Quy trình thông báo bao gồm 2 bước bắt buộc:
1. Gửi mẫu này qua email đến địa chỉ SFD_Impairments@seattle.gov
2. Gửi báo cáo về hệ thống được gắn thẻ đỏ cho SFD qua www.thecomplianceengine.com.

