வட்டில்
ீ
தீ
பாதுகாப்பு

Tamil

உங்களுக்குத் தெரியுமா…?
• உங்கள் வட்டில்
ீ
செயலிலுள்ள
ஸ்மோக் அலாரம் இல்லை என்றால்
நெருப்பில் இறந்து ப�ோவதற்கு எட்டு
மடங்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.
• வட்டில்
ீ
ஏற்படும் தீ விபத்துகளில்
பாதி சமையல் விபத்துகளால்
ஏற்படுகிறது.
• ஒரு நாளைக்கு இரண்டு தீ
ஆபத்து மெழுகுவர்த்திகளால்
த�ொடங்கப்படுகின்றன.
• ஒவ்வொரு ஆறு நாட்களுக்கும்
ஒருவர் சிகரெட்டினால் ஏற்படும்
தீயினால் இறக்கிறார்.
• ஒரு நாளில் மூன்று முறை
அளவுக்கு ஹீட்டர்களால் நெருப்பு
உண்டாகின்றன.
• பழுதடைந்த மின்சார சாதனங்கள்
(சாதனங்கள், வயரிங் மற்றும்
ஓவர்லோட் சாக்கெட்டுகள்) நாடு
முழுவதும் ஒவ்வொரு ஆண்டும்
சுமார் 4,000 தீ விபத்துகளை
ஏற்படுத்துகிறது.
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உங்கள் புகை அலாரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
• உங்கள் வட்டின்
ீ
ஒவ்வொரு
பகுதியிலும் குறைந்தது ஒரு
புகை அலாரத்தையாவது
ப�ொருத்தவும்.
• சில குழந்தைகள் ஸ்மோக்
அலாரம்களுக்கு உறக்கத்தில்
இருந்து விழிக்க மாட்டார்கள்.
• ஸ்மோக் அலாரம்கள்
மலிவானவை மற்றும்
நிறுவுவதற்கு எளிதானது.
• டிஐஒய் கடைகளில், மின்
சாதனப் ப�ொருட்களின்
கடைகளில் மற்றும் அதிக
மாடிகள் க�ொண்ட சூப்பர்
மார்க்கெட்களில் கிடைக்கின்றன.

• பத்து ஆண்டு சீல் உள்ள
பேட்டரி ஸ்மோக் அலாரம்கள்
சிறந்த விருப்பத்தேர்வாக
இருக்கும். அவை க�ொஞ்சம்
கூடுதல் விலைமிக்கவை
என்றாலும் பேட்டரிகளை
மாற்றுவதற்கான செலவில்
நீங்கள் மிச்சப்படுத்தலாம்.
• தேர்ந்தெடுக்க பல்வேறு
மாடல்கள் உள்ளன. உங்கள்
உள்ளூர் நெருப்பு மற்றும் மீ ட்புச்
சேவை உங்களுக்கு ஏற்ற
தேர்வைத் தேர்ந்தெடுப்பதில்
அறிவுரை வழங்க ஆர்வமாக
இருப்பார்கள்.

• அலாரம் ஒப்புதல் பெற்று
பாதுகாப்பானதா என்பதைக்
காட்டும் இந்தச் சின்னங்களில்
ஒன்றைப் பார்க்கவும்.

உங்கள் வட்டையும்
ீ
குடும்பத்தையும் தீ
விபத்தில் இருந்து
பாதுகாக்க எளிதான
வழி, புகை அலாரங்களைப்
பயன்படுத்துவதன் மூலம்
ஆகும்.
அவற்றைப் பெறுங்கள்.
அவற்றை நிறுவுங்கள்.
அவற்றை ச�ோதிக்கவும்,
அவை உங்கள் உயிரைக்
காப்பாற்றக்கூடும்.
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ஸ்மோக்
அலாரங்கள்
மூலம் உங்கள்
வட்டைப்
ீ
பாதுகாக்கவும்

முக்கிய குறிப்பு
யும்
செய்
வேலை
மோக்
ஸ் ரங்கள் ரைக்
ி
ா
அல ள் உய
்க
ம்
ங
உ
ற்று
காப்பா

ஸ்மோக்
அலாரங்களைப்
ப�ொருத்தவும்
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உங்கள் ஸ்மோக் அலாரங்கள் செயல்படுவதை
உறுதி செய்வது எப்படி
குறைந்தபட்சம்
மாதந்தோறும் உங்கள்
ஸ்மோக் அலாரத்தை
பரிச�ோதிக்கவும்.
• உங்கள் ஸ்மோக்
அலாரங்களில் ஏதேனும் ஒரு
வருட பேட்டரி இருந்தால்,
ஒவ்வொரு வருடமும்
அது மாற்றப்படுவதை
உறுதிசெய்யவும். நீங்கள் அதை
மாற்ற வேண்டியிருக்கும் ப�ோது
மட்டுமே பேட்டரியை வெளியே
எடுக்கவும்.
• உங்கள் அலாரத்தில் பேட்டரிகள்
தவறுதலாக அணைந்துவிட்டால்,
அதன் இணைப்பை ஒருப�ோதும்
துண்டிக்கவ�ோ அல்லது
எடுக்கவ�ோ வேண்டாம்.
• நிலையான பேட்டரி மூலம்
இயக்கப்படும் அலாரங்கள்
மலிவான விருப்பமாகும்,
ஆனால் பேட்டரிகள் ஒவ்வொரு
ஆண்டும் மாற்றப்பட வேண்டும்.
• பலர் பேட்டரிகளை ச�ோதிக்க
மறந்து விடுகிறார்கள், எனவே
நீண்ட ஆயுள் பேட்டரிகள்
சிறந்தது.

முக்கிய குறிப்பு

• மெயின்களில் இயங்கும்
அலாரம்கள் உங்கள் வட்டு
ீ
மின்சார சப்ளையில்
இயங்கக்கூடியவை, மின்
வெட்டு ஏற்பட்டால் அவற்றில்
பேக்-அப் பேட்டரியும் இருக்கும்.
தகுதியுள்ள எலக்ட்ரீசியனால்
நிறுவப்பட வேண்டும், பேட்டரி
அலாரம்களைப் ப�ோல
அவற்றையும் பரிச�ோதிக்க
வேண்டும்.
• ஸ்மோக் அலாரங்களைச்
ச�ோதிப்பது ஸ்மோக் சென்சார்
மற்றும் பவர் சப்ளை
மற்றும்/அல்லது பேட்டரி
ஆகியவற்றைச் ச�ோதிக்கிறது.
• நீங்கள் இணைக்கப்பட்ட
அலாரங்களை
நிறுவியிருக்கலாம், இதனால்
ஒரு அலாரம் தீயைக்
கண்டறிந்தால் அவை
அனைத்தும் ஒன்றாக
அணைக்கப்படும். நீங்கள் ஒரு
பெரிய வட்டில்
ீ
அல்லது பல
நிலைகளில் வசிக்கிறீர்கள்
என்றால் இது பயனுள்ளதாக
இருக்கும்.

உங்கள் ஸ்மோக் அலாரங்களைப் ப�ொருத்துதல்
சிறந்த நிலை உச்சவரம்பு,
ஒரு அறையின் நடுவில்,
மற்றும் ஹால்வே மற்றும்
தரையிறக்கத்தில் உள்ளது,
எனவே உங்கள் வடு
ீ
முழுவதும் அலாரத்தை
நீ ங்கள் கேட்கலாம்.
• புகை அல்லது நீராவி
தற்செயலாக அவற்றை
அமைக்கக்கூடிய
சமையலறைகள் அல்லது
குளியலறைகளில் அலாரங்களை
வைக்க வேண்டாம்.
• ஸ்மோக் அலாரங்களைப்
ப�ொருத்துவது உங்களுக்கு
கடினமாக இருந்தால், உதவிக்கு
உங்கள் உள்ளூர் தீயணைப்பு
மற்றும் மீ ட்பு சேவையைத்
த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்.
உங்களுக்காக அவற்றை நிறுவத்
தயாராக இருப்பார்கள்.

காது கேளாதவர்கள் அல்லது
காது கேளாதவர்களுக்கு
ஸ்ட்ரோப் லைட் மற்றும்
வைப்ரேட்டிங் பேட்
அலாரங்கள் உள்ளன.
0808 808 0123 அல்லது
0808 808 9000 என்ற
குறுஞ்செய்தியில் காது
கேளாமை பற்றிய தகவல்
லைனைத் த�ொடர்பு
க�ொள்ளவும்.

ச�ோதித்துப் பாருங்கள்
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உங்கள் ஸ்மோக் அலாரங்களைக்
கவனித்துக்கொள்ளுதல்
• உங்கள் ஸ்மோக்
அலாரங்களைச் ச�ோதிப்பதை
உங்கள் வழக்கமான வட்டு
ீ
வழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக
ஆக்குங்கள்.
• அலாரம் ஒலிக்கும் வரை
ப�ொத்தானை அழுத்துவதன்
மூலம் அவற்றைச் ச�ோதிக்கவும்.
அது ஒலிக்கவில்லை என்றால்,
நீங்கள் பேட்டரியை மாற்ற
வேண்டும்.
• உங்கள் ஸ்மோக் அலாரத்தில்
ஆறு மாதத்துக்கு ஒருமுறை
தூசியை அகற்ற வேக்யும்
செய்யவும்
• ஸ்மோக் அலாரம் த�ொடர்ந்து
பீப் அடிக்க ஆரம்பித்தால்,
பேட்டரியை உடனடியாக மாற்ற
வேண்டும்.
• பத்து வருட அலாரமாக
இருந்தால், ஒவ்வொரு பத்து
வருடங்களுக்கும் முழு
அலாரத்தையும் மாற்ற
வேண்டும்.

நீ ங்கள் கருத்தில்
க�ொள்ளக்கூடிய பிற
உபகரணங்கள்
• நெருப்புப் ப�ோர்வைகள் தீயை
அணைக்க அல்லது துணிகளில்
தீப்பிடித்த ஒருவரைப்
ப�ோர்த்த உதவுகின்றன. அவை
சமையலறையில் சிறப்பாக
உதவுகின்றன.
• நெருப்பு மிகவும் சிறிதாகவ�ோ
உங்கள் பாதையைத் தடை
செய்வதாகவ�ோ இருந்தால்
நெருப்பு அணைப்பான்கள்
பயனுள்ளதாக இருக்கக்
கூடும். ஒரு அணைப்பானைப்
பயன்படுத்தத் தேர்வுசெய்தால்,
பயன்படுத்தும் முன் எப்போதும்
வழிமுறைகளைப் படிக்கவும்,
உங்களை ஆபத்துக்குள்
தள்ளிவிடாதீர்கள்.
• ஸ்மோக் அலாரங்கள் வைக்கக்
கூடாத சமையலறைகளில் தீ
விபத்து ஏற்பட்டால் வெப்ப
அலாரங்களால் கண்டறிய
முடியும்.

சமையலறையில்
மின்சாரம்
சிகரெட்டுகள்
மெழுகுவர்த்திகள்

ப�ொதுவான தீயை
எவ்வாறு தடுப்பது
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ச�ோதித்துப்
Test it
பாருங்கள்

அதை மாற்றுங்கள்
வேறு ஒன்றைப்
Change
it
Replace
it
ப�ொருத்துங்கள்

உங்கள் வட்டில்
ீ
நெருப்பை எப்படித்
தவிர்க்கலாம், எப்படி பாதுகாப்பாக
சமைப்பது மற்றும் எலக்ட்ரிக்ஸ்,
ஹீட்டர்கள், மெழுகுவர்த்திகள்
மற்றும் சிகரெட் ஆகியவற்றை
எவ்வாறு கவனித்துக்கொள்வது
என்பது உட்பட, இந்த பகுதி
உங்களுக்குச் ச�ொல்லும்.
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சமையலறையில்

பாதுகாப்பாக சமைக்கவும்
சமைக்கும் ப�ோது
நீ ங்கள் சமையலறையை
விட்டு வெளியேற
வேண்டுமானால், ஆபத்தைத்
தவிர்க்க அடுப்பில் இருந்து
பாத்திரங்களை அகற்றவும்
அல்லது அணைக்கவும்.
• மது ப�ோதையில் இருக்கும்
ப�ோது சமைப்பதை தவிர்க்கவும்.
• ஹாப்பில் சமைக்கும் ப�ோது
குழந்தைகளை தனியாக
சமையலறையில் விடுவதை
தவிர்க்கவும். தீப்பெட்டிகள்
மற்றும் சாஸ் பான்
கைப்பிடிகளைப் பாதுகாப்பாக
வைக்க, அவற்றை அணுக
முடியாத இடத்தில் வைக்கவும்.
• சாஸ்பான் கைப்பிடிகள்
வெளியே ஒட்டாமல் பார்த்துக்
க�ொள்ளுங்கள் - அதனால்
அவை அடுப்பிலிருந்து விழாது.

• நீங்கள் தளர்வான ஆடைகளை
அணிந்திருந்தால் கவனமாக
இருங்கள் - அவை எளிதில் தீ
பிடிக்கும்.
• தேநீர் துண்டுகள் மற்றும்
துணிகளை குக்கர் மற்றும்
ஹாப்பில் இருந்து விலக்கி
வைக்கவும்.
• தீப்பெட்டிகள் அல்லது
லைட்டர்களை விட தீப்பொறி
சாதனங்கள் பாதுகாப்பானவை,
ஏனென்றால் அவை
முழுமையான சுடரைக்
க�ொண்டிருப்பதில்லை.
• சமைத்து முடித்ததும் குக்கர்
ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ளதா
என்பதை இருமுறை
சரிபார்க்கவும்.

மின்சார சாதனங்களில்
கவனமாக இருங்கள்
• மின்சாரத்தை (ஈயங்கள் மற்றும்
உபகரணங்கள்) தண்ணீரிலிருந்து
விலக்கி வைக்கவும்.
• மைக்ரோவேவில் உல�ோகம்
எதையும் வைக்க வேண்டாம்.

• ட�ோஸ்டர்கள் சுத்தமாக
இருக்கின்றனவா என்றும்
திரைகள் மற்றும் கிச்சன்
ர�ோல்களில் இருந்து தள்ளி
வைக்கப்பட்டுள்ளனவா எனப்
பார்க்கவும். பல ட�ோஸ்டர்களில்
அவற்றைச் சுத்தமாக வைக்க
உதவ வெளியே இழுக்கும்
கிரம்ப் கேட்சர் இருக்கும்.

• தெர்மோஸ்டாட்
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மின்சார
ஆழமான க�ொழுப்பு
ஃபிரையரைப் பயன்படுத்தவும்.
அவர்கள் அதிக வெப்பமடைய
முடியாது.

• அடுப்பு, ஹாப் மற்றும் கிரில்
ஆகியவற்றை சுத்தமாகவும்
நல்ல வேலை வரிசையில்
வைக்கவும். க�ொழுப்பையும்,
கிரீஸையும் சேர்ந்தால் தீ
உருவாகலாம்.

• எந்த ஆபத்தான முயற்சிகளும்
எடுக்க வேண்டாம். அவ்வாறு
செய்வது பாதுகாப்பானது
என்றால் தீயை அணைக்கவும்.
அதன் மேல் ஒருப�ோதும்
தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டாம்.

பாத்திரம் தீப்பிடித்தால்
என்ன செய்வது

ஆழமான க�ொழுப்பு
வறுத்தல்

• தீயை நீங்களே
சமாளிக்காதீர்கள்.

• சூடான எண்ணெயுடன்
சமைக்கும் ப�ோது கவனமாக
இருங்கள் - அது எளிதில்
தீயாகிவிடும்.

வெளியே
போங்கள்
வெளியே
இருங்கள்

• சூடான எண்ணெயில்
ப�ோடுவதற்கு முன் உணவு
உலர்ந்ததா என்பதை
உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்,
அதனால் அது தெறிக்காது.

ஐ அழைக்கவும்

• எண்ணெய் புகைபிடிக்க
ஆரம்பித்தால் - அது மிகவும்
சூடாக இருக்கும். வெப்பத்தை
அணைத்து, குளிர்விக்க விடவும்.

முக்கிய குறிப்பு

ஆஃப்
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எட்டாத தூரத்தில்
வைத்திருங்கள்
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மின்சாரம்

மின் தீயை எவ்வாறு
தவிர்ப்பது

ப�ோர்ட்டபிள் ஹீட்டர்கள்

முக்கிய குறிப்பு

• ஹீட்டர்கள் விழுவதைத் தடுக்க
சுவருக்கு எதிராகப் பாதுகாக்க
முயற்சிக்கவும்.

• வெப்பமடைவதைத் தடுக்க
சரியான ஃபியூஸைப்
பயன்படுத்துவதை எப்போதும்
சரிபார்க்கவும்.
• நீங்கள் ஒரு மின் சாதனத்தை
வாங்கும் ப�ோது ஒரு
பிரிட்டிஷ் அல்லது ஐர�ோப்பிய
பாதுகாப்பு அடையாளத்தை
வைத்திருப்பதை உறுதி செய்து
க�ொள்ளுங்கள்.
• வாஷிங் மெஷின்கள் ப�ோன்ற
சில சாதனங்கள் அதிக
ஆற்றல் க�ொண்டவையாக
இருப்பதால், தனித்தனியே பிளக்
வைத்திருக்க வேண்டும்.
• ஒரு சாக்கெட்டில் ஒரு பிளக்கை
வைத்து முயற்சிக்கவும்.
• மின்சாதனப் ப�ொருட்களை
சார்ஜ் செய்யும் ப�ோது,
உற்பத்தியாளரின்
வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி,
சார்ஜர்கள் ஐர�ோப்பிய
பாதுகாப்புத் தரங்களுடன்
இணங்குவதைக் குறிக்கும் CE
குறியைத் தேடுங்கள்.
நீ ங்கள் சாதனங்களைப்
பயன்படுத்தாதப�ோது
அல்லது படுக்கைக்குச்
செல்லும்போது அவற்றைத்
துண்டிக்கவும்.

ஓவர்லோடு வேண்டாம்
நீ ட்டிப்பு லீட் அல்லது
அடாப்டருக்கு எத்தனை
ஆம்ப்ஸ் எடுக்கலாம் என்ற
வரம்பு இருக்கும், எனவே
தீ அபாயத்தைக் குறைக்க
அவற்றை ஓவர்லோட்
செய்யாமல் கவனமாக
இருங்கள்.
உபகரணங்கள் வெவ்வேறு
அளவு சக்தியைப்
பயன்படுத்துகின்றன - ஒரு
த�ொலைக்காட்சி 3amp பிளக்
மற்றும் ஒரு வாக்யூம்
கிள ீனர் ஒரு 5amp பிளக்கைப்
பயன்படுத்தலாம்.
வரம்பை அறிந்திருங்கள்!

• ஸ்கார்ச் மார்க்ஸ், ஹாட்
பிளக்குகள் மற்றும்
சாக்கெட்டுகள், ஃபியூஸ்கள்
அல்லது வெளிப்படையான
காரணமின்றி பயணிக்கும்
சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் அல்லது
ஒளிரும் விளக்குகள் ப�ோன்ற
ஆபத்தான அல்லது தளர்வான
வயரிங் அறிகுறிகளை உற்று
கவனியுங்கள்.
• பழைய கேபிள்கள் மற்றும்
லீட்களை சரிபார்த்து மாற்றவும்,
குறிப்பாக அவை பார்வையில்
இருந்து மறைக்கப்பட்டிருந்தால்
- மரச்சாமான்களுக்குப் பின்னால்
அல்லது தரைவிரிப்புகள் மற்றும்
பாய்களின் கீ ழ்.
• உபகரணங்களை அவிழ்ப்பது
தீ அபாயத்தைக் குறைக்க
உதவுகிறது.
• சாதனங்களை நீங்கள்
பயன்படுத்தாத ப�ோது, அவை
முழுமையாக சார்ஜ் ஏறியதும்,
அல்லது நீங்கள் படுக்கைக்குச்
செல்லும்போது பிளக்கில்
இருந்து நீக்கவும்.

மரச்சாமான்கள்

• திரைச்சீலைகள்
மற்றும் தளவாடங்கள்
ஆகியவற்றிலிருந்து அவற்றைத்
தெளிவாக வைத்திருங்கள்
மற்றும் துணிகளை
உலர்த்துவதற்கு அவற்றை
ஒருப�ோதும் பயன்படுத்த
வேண்டாம்.

மின்சார ப�ோர்வையைப்
பயன்படுத்துதல்
• உள் வயரிங் சேதமடைவதைத்
தடுக்க மின்சார ப�ோர்வைகளை
தட்டையாக, சுருட்டப்பட்ட
அல்லது தளர்வாக மடித்து
வைக்கவும்.
• இரவு முழுவதும் பாதுகாப்பான
பயன்பாட்டிற்காக ஒரு
தெர்மோஸ்டாட் கட்டுப்பாட்டைக்
க�ொண்டிருக்கவில்லை
என்றால், நீங்கள் படுக்கைக்குச்
செல்வதற்கு முன்
ப�ோர்வைகளை அவிழ்த்து
விடுங்கள்.
• செகண்ட் ஹேண்ட்
ப�ோர்வைகளை வாங்காமல்
இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்
மற்றும் தேய்மானம் மற்றும்
கிழிந்ததா என அடிக்கடி
சரிபார்க்கவும்.
• உற்பத்தியாளரின்
அறிவுறுத்தல்களை எப்போதும்
பின்பற்றவும்.

• உங்கள் தளவாடங்கள் தீஎதிர்ப்பு நிரந்தர லேபிளை
வைத்திருப்பதை எப்போதும்
உறுதிப்படுத்தவும்.
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சிகரெட்டுகள்

சிகரெட்டுகளை சரியாக
துண்டித்து, கவனமாக
அப்புறப்படுத்துங்கள்.
அவற்றை வெளியே
ப�ோடுங்கள். வெளியே!
• படுக்கையில் புகைபிடிக்க
வேண்டாம்.
• வெளிப்புறங்களுக்குச் சென்று
புகைத்துவிட்டு சிகரட்களை
அணைத்துவிடவும் – இது
உள்புறங்களில் புகைப்பதை விட
பாதுகாப்பானது.
• முறையான ஆஷ்ட்ரே
பயன்படுத்தவும் –
குப்பைக்கூடையில்
ப�ோடாதீர்கள்.
• உங்கள் ஆஷ்ட்ரே க�ொட்டி
விடாதபடியும் எரிந்து விடாத
ப�ொருளால் தயாரிக்கப்பட்டதாக
இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக்
க�ொள்ளவும்.
• சுற்றிலும் எங்கிலும் சிகரட்,
சிகார் அல்லது பைப் விழாதபடி
பார்த்துக் க�ொள்ளவும். அவை
எங்காவது விழுந்து தீ பற்றிக்
க�ொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

முக்கிய குறிப்பு
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அவற்றை வெளியே
ப�ோடுங்கள். வெளியே!

மெழுகுவர்த்திகள்
• ஆபத்தைக் குறைக்க சிறந்த
வழி விட முயற்சிப்பது
தான், தேவைப்பட்டால்
என்ஹெச்எஸ்ஸின் உதவியைப்
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளவும். விட
வேண்டாம் என்றால், வேப்பிங்
செய்து பார்க்கவும்.
• ச�ோர்வாக இருக்கும்போது
மருத்துவர் ஆல�ோசனைப்படி
மருந்துகளை எடுத்துக்
க�ொள்ளும்போது, அல்லது
குடித்துக் க�ொண்டிருக்கும்போது
புகைபிடித்தால் கூடுதல்
அக்கறை எடுத்துக் க�ொள்ளவும்.
நீங்கள் தூங்கி விடலாம், உங்கள்
படுக்கை அல்லது ச�ோஃபாவில்
தீப்பற்றிக் க�ொள்ளலாம்.
• முழுமையாக சார்ஜ் ஏறியதும்
ஈ-சிகரெட்களை பிளகில் இருந்து
எடுத்துவிடுங்கள், சரியான
சார்ஜரைப் பயன்படுத்துவதை
உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
• சட்டத்துக்குப் புறம்பாகத்
தயாரிக்கப்பட்ட சிகரெட்களைப்
புகைக்காதீர்கள்.

மெழுகுவர்த்திகள்
சரியான ஹ�ோல்டரில்
பாதுகாக்கப்படுவதையும்,
திரைச்சீலைகள் ப�ோன்ற
தீப்பிடிக்கக்கூடிய
ப�ொருட்களிலிருந்து
விலகி இருப்பதையும்
உறுதிசெய்யவும்.
• நீங்கள் அறையை விட்டு
வெளியேறும் ப�ோது
மெழுகுவர்த்திகளை
அணைத்து, இரவில் அவை
முழுமையாக வெளியேறுவதை
உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.

• தீப்பெட்டிகள் மற்றும்
லைட்டர்களைக்
குழந்தைகளுக்கு எட்டாத
இடத்தில் வைக்கவும்.
• குழந்தைகளால் பயன்படுத்த
முடியாத லைட்டர்கள் மற்றும்
தீப்பெட்டிகளை மட்டும்
வாங்குங்கள்.

தீப்பெட்டிகள் இப்போது
இந்த எச்சரிக்கை லேபிளைக்
கொண்டுள்ளன.

• குழந்தைகளை மெழுகுவர்த்தி
ஏற்றி தனியாக விடக்கூடாது.
• எல்ஈடி அல்லது பேட்டரியில்
இயங்கும் கேண்டில்களைப்
பயன்படுத்த முயற்சியுங்கள்.
• செல்லப்பிராணிகளை
மெழுகுவர்த்தியில் இருந்து
விலக்கி வைக்கவும்.

ஆபத்து!
தீ குழந்தைகளைக்
க�ொல்லும்
முக்கிய குறிப்பு

மெழுகுவர்த்திகளுடன்
கவனமாக இருங்கள்
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பாதுகாப்பாக
தப்பிக்க
திட்டமிடுங்கள்

ஸ்மோக் அலாரங்களைப்
ப�ொருத்துவது நெருப்பிலிருந்து
உங்களைப் பாதுகாத்துக்
க�ொள்வதற்கான முதல்
முக்கியமான படியாகும்.
ஆனால் இரவில் ஒருவர்
சென்றால் என்ன செய்வீர்கள்?

• தப்பிக்கும் வழியைத்
திட்டமிட்டு, எப்படி தப்பிப்பது
என்பது அனைவருக்கும்
தெரியும் என்பதை
உறுதிப்படுத்தவும்.
• வெளியேறும் வழிகள்
தெளிவாக வைக்கப்பட்டுள்ளதா
என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
• உங்கள் வட்டிற்கு
ீ
உள்ளேயும்
வெளியேயும் செல்லும்
சாதாரண வழியே சிறந்த வழி.
• முதல் வழி தடுக்கப்பட்டால்
இரண்டாவது வழியைப் பற்றி
சிந்தியுங்கள்.

கதவு மற்றும் ஜன்னல்
சாவிகளை அனைவரும்
காணக்கூடிய இடத்தில்
வைக்கவும்.

• உங்கள் தப்பிக்கும் திட்டத்தைப்
பயிற்சி செய்ய சில நிமிடங்கள்
எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
• உங்கள் வட்டின்
ீ
தளவமைப்பு
மாறினால், உங்கள் திட்டத்தை
மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

முக்கிய குறிப்பு

இந்தப் பகுதி அவசரகால
சூழலுக்கு ஏற்ற திட்டத்தை
உருவாக்க உதவும்.
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தப்பிக்கும் பாதையை
அமைக்கவும்
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தீ ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது

தீயை நீ ங்களே
சமாளிக்காதீர்கள். அதை
நிபுணர்களிடம் விட்டு
விடுங்கள்.
• அமைதியாக இருங்கள் மற்றும்
விரைவாக செயல்படுங்கள்,
விரைவில் அனைவரையும்
வெளியேற்றவும்.
• என்ன நடந்தது என்பதை
ஆராய்வதற்கோ அல்லது
மதிப்புமிக்க ப�ொருட்களை
மீ ட்பதற்கோ நேரத்தை
வணாக்காதீ
ீ
ர்கள்.

• நீங்கள் கட்டிடத்தை விட்டு
வெளியேறியவுடன் 999 ஐ
அழைக்கவும். 999 அழைப்புகள்
இலவசமானவை.

உங்கள் தப்பித்தல் தடுக்கப்பட்டால் என்ன
செய்வது
உங்களால் வெளியே வர
முடியாவிட்டால், ஜன்னல்
மற்றும் த�ொலைபேசியுடன்
அனைவரையும் ஒரே
அறைக்குள் அழைத்துச்
செல்லுங்கள்.
• புகையைத் தடுக்க கதவின்
அடிப்பகுதியில் படுக்கையை
வைக்கவும்.

• ஜன்னலைத் திறக்க
முடியாவிட்டால் கீ ழ்
மூலையில் உள்ள
கண்ணாடியை உடைக்கவும்.
துண்டிக்கப்பட்ட விளிம்புகளை
ஒரு துண்டு அல்லது ப�ோர்வை
மூலம் பாதுகாப்பாக வைக்கவும்.

• 999ஐ அழையுங்கள், பிறகு
சாளரத்தைத் திறந்து “HELP FIRE”
என்று கத்தவும்.

• புகை இருந்தால், காற்று
தெளிவாக இருக்கும் இடத்தில்
குறைவாக வைக்கவும்.

• நீங்கள் தரையில�ோ அல்லது
முதல் தளத்தில�ோ இருந்தால்,
நீங்கள் ஜன்னல் வழியாக
தப்பிக்க முடியும்.

• கதவைத் திறப்பதற்கு முன்,
அது சூடாக இருக்கிறதா என்று
ச�ோதிக்கவும். அது இருந்தால்,
அதைத் திறக்க வேண்டாம் –
மறுபுறம் நெருப்பு இருக்கும்.

• உங்கள் வழ்ச்சியைத்
ீ
தணிக்கவும், கவனமாக கீ ழே
இறக்கவும் படுக்கையைப்
பயன்படுத்தவும். குதிக்க
வேண்டாம்.

முக்கிய குறிப்பு
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வெளியேறுங்கள், வெளியே
இருங்கள், 999க்கு அழைக்கவும்
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உங்கள் ஆடைகள் தீப்பிடித்தால் என்ன செய்வது

உயர் மட்ட கட்டிடத்தில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி

• சுற்றி ஓடாதீர்கள்,
நீ ங்கள் தீப்பிழம்புகளை
ம�ோசமாக்குவர்கள்.
ீ

• உங்கள் வட்டில்
ீ
உள்ள
அனைவரும் நீங்களும் உங்கள்
கட்டிடத்தின் தீ பாதுகாப்பையும்
தீயணைப்பு அலாரங்களும்
வெளியே செல்லும்
பகுதிகளும் இருப்பதை
அறிந்திருக்க வேண்டும். எல்லா
கட்டிடங்களிலும் ப�ோல தப்பித்து
செல்வதற்கான திட்டத்தையும்
நடைமுறையையும் தெரிந்து
வைத்திருக்க வேண்டும்.

• படுத்துக்கொண்டு சுற்றவும்.
இதனால் தீ பரவுவதில் சிரமம்
ஏற்படுகிறது.
• க�ோட் அல்லது ப�ோர்வை
ப�ோன்ற கனமான ப�ொருளால்
தீப்பிழம்புகளை அணைக்கவும்.
• நினைவில் வைத்து
க�ொள்ளுங்கள், நிறுத்துங்கள்,
கீழே ப�ோடுங்கள் மற்றும்
உருளுங்கள்!

• படிக்கட்டுகளின் கதவுகள்
பூட்டப்படவில்லை என்பதை
உறுதிப்படுத்தவும்.
• பிளாக்கில் எச்சரிக்கை அமைப்பு
இருந்தாலும், உங்கள் ச�ொந்த
வட்டிற்கு
ீ
புகை அலாரங்களைப்
பெற வேண்டும்.

• தீ ஏற்பட்டால் லிஃப்ட்
மற்றும் பால்கனிகளைப்
பயன்படுத்துவதைத்
தவிர்க்கவும்.
• புகையில் குழப்பமடைவது
எளிது, எனவே படிக்கட்டுகளை
அடைய நீங்கள் எத்தனை
கதவுகள் வழியாக செல்ல
வேண்டும் என்பதைக்
கணக்கிடுங்கள்.
• நீங்கள் வெளியே
செல்வதற்கான வழி இடையூறு
இல்லாமலும், நடைபாதை
அல்லது மாடிபடிக்கட்டுகளில்
நெருப்பு உண்டாக்கும்
எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்
க�ொள்ளுங்கள் – பெட்டிகள்
அல்லது குப்பை ப�ோன்றவை

வைத்தி
ரு

க்க

தெள

ிவ

ாக

வைத்தி
ரு

க்க

தெள
நிறுத்துங்கள்!
STOP!
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கீழே
ப�ோடுங்கள்!
DROP!

உருளுங்கள்!
ROLL!

வு
ம்

ிவ

ாக

வு
ம்
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பட்டியலை சரிபார்க்கவும்

படுக்கும்

தீ பரவாமல் தடுக்க இரவில்
கதவுகளை மூடவும்.
உங்கள் உறைவிப்பான் ப�ோன்ற
மின்சாதனங்கள் இயக்கப்படும்படி
வடிவமைக்கப்படாவிட்டால், அவற்றை
அணைத்துவிட்டு, அவிழ்த்துவிடவும்.

முன்

உங்கள் குக்கர் அணைக்கப்பட்டுள்ளதா
என சரிபார்க்கவும்.

சரிபார்க்கவும்

வாஷிங் மெஷின்கள், டம்பிள்
டிரையர்ஸ் மற்றும் டிஷ் வாஷர்களை
இரவு முழுவதும் இயக்காதீர்கள்.
ஹீட்டர்களை அணைத்து,
ஃபயர்கார்டுகளை ப�ோடவும்.
மெழுகுவர்த்திகள் மற்றும்
சிகரெட்டுகளை சரியாக
வெளியே வைக்கவும்.
வெளியேறும் வழிகள் தெளிவாக
வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை
உறுதிப்படுத்தவும்.
கதவு மற்றும் ஜன்னல் சாவிகளை
அனைவரும் காணக்கூடிய
இடத்தில் வைக்கவும்.

நீ ங்கள் உறங்கும்
ப�ோது நெருப்பினால்
அதிக ஆபத்தில்
உள்ளீர்கள். எனவே
நீ ங்கள் படுக்கைக்குச்
செல்வதற்கு முன்
உங்கள் வட்டைச்
ீ
சரிபார்ப்பது நல்லது.

முக்கிய குறிப்பு

ஆஃப்

இரவில் கதவுகளை மூடவும்
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ஸ்மோக்

அலாரங்கள்
உயிர்களைக்
காப்பாற்றும்

நெருப்பு ஏற்படும்போது, வெளியே
சென்று, உள்ளே வராமல், 999
அழைக்கவும்.
உங்களுக்கும் உங்கள் வட்டுக்கும்
ீ
என்று குறிப்பிட்ட அறிவுரையைப்
பெற, www.ohfsc.co.uk சென்று உங்கள்
வட்டுக்கான
ீ
நெருப்புப் பாதுகாப்புப்
பரிச�ோதனையை நிறைவுசெய்யவும்.
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வெளியேறு,
வெளியே
இரு, 999க்கு
அழைக்கவும்

