SA Metropolitan Fire Service

ផែនការរត់គេចពអ
ី គ្ភ
គី ័យឆេះផ្ទះ

ប្រសន
ិ ប�ើអ្នកមានអគ្គីភ័យនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែដឹងពី
រប�ៀបគេចចេញយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងដោយសុវត្ថិភាព។

SA Metropolitan Fire Service

SA Metropolitan Fire Service

រប�ៀបរក្សាផ្ទះរបស់
អ្នកឱ្យមានសុវត្ភា
ថិ ព
ពអ
ី គ្ភ
គី ័យឆេះផ្ទះ

ការសង្រ្គោះបឋម
សម្រាប់ការរលាក

ប្រើទឹកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដ�ើម្បី
ធ្វើឱ្យត្រជាក់ការរលាក
នង
ិ បន្ថយការឈចា
ឺ ប់។
ធ្វកា
ើ រនេះឱ្យបាន២០នាទ។
ី
កុំប្រើប្រេង ប៊រ័ ទក
កក
ឹ
ឬប្រេងលាបឱ្យសោះ។

Khmer

គ្រាមានអាសន្ន

ហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ 000
សម្រាប់ដំបូន្មានបន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មាន និងដំបូន្មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពអគ្គី
ភ័យឆេះផ្ទះ សូមទាក់ទងក្រសួងធន់ទ្រា ំ និងសុវត្ថិភាព
សហគមន៍ MFS។
ទូរស័ព្ទ៖ 8204 3611
អ្នកហៅតាមទីជនបទ៖ 1300 737 637
វ៉ិបសៃថ៍៖ www.mfs.sa.gov.au
អ៊ម៉េ
ី ល៖ samfscommunitysafety@sa.gov.au

ត�ើអន់ខ្សោយនឹងការស្តាប់ ឬនិយាយ
មែនទេ? សូមទាក់ទងមកយ�ើង
តាមរយៈសេវាកម្មជាតិបញ្ជូ នបន្ត
TTY 133 677
ជម្រើសទំនាក់ទំនងផ្សេងទ�ៀតអាចរកបាន
នៅតាមវ៉ិបសៃថ៍
www.relayservice.gov.au

ខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៩

មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះ
របស់អ្នក គួរតែនិយាយអំពី
រប�ៀបគេចចេញ។ រ�ៀបចំ
ផែនការពីរប�ៀបដែលអ្នកនឹង
ជួយមនុស្សចាស់ និងកុមារ។
ធ្វើឱ្យប្រាកដថា មនុស្សគ្រប់គ្នា
បានដឹង៖
• តាមដែលអាចធ្វើបាន វ ិធព
ំ
ី រី យ៉ាងដ�ើម្បីគេចចេញពប
ី ន្ទប់ទាង
អស់ដែលអាចមានមនុស្សដេក
• កន្លែងដែលត្រូវជួបជុំគ្នាបន្ទាប់ពីពួកគេគេចចេញ - នៅកន្លែង
ប្រអប់សំបុត្រប្រ
ហែលជាគំនិតល្អ
• រប�ៀបលូនវារទាប
ក្នុងទីដែលមាន
ផ្សែង
• រប�ៀបដោះសោទ្វា រ នង
ិ បង្អួច។ ទុកកូនសោជាប់នៅក្នុងរន្ធទ្វា រ
ដែលជាប់សោ នៅពេលអ្នកណាម្នាក់នៅផ្ទះ ហ�ើយដាក់ឱ្យមាន
គន្លឹះដោះភ្លា មៗនៅល�ើទ្វា រសំណាញ់ នង
ិ ទ្វា រសុវត្ភា
ថិ ព
• គឺថាពេលណាអ្នក 'គេចចេញ - នៅឱ្យបានឆ្ងាយ'។
ប្រើទូរសព្ទ័ដៃ ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
ជិតខាង ដ�ើម្បីហៅលេខ 000
• គឺថាគួរឱ្យមាននរណាម្នាក់នៅ
រង់ចានំ ៅជិតផ្លូវថ្នល់
ដ�ើម្ជ
បី ួបសេវាអគ្គីភ័យ។
អនុវត្តគម្រោងរត់គេចពីអគ្គីភ័យឆេះ
ផ្ទះនេះ ជាមួយមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះ
របស់អ្នក។

Government of
South Australia

SA Metropolitan Fire Service
ជាញឹកញាប់បំផុត SA Metropolitan Fire Service
(MFS) ឆ្លើយតបទៅនឹងអគ្គីភ័យឆេះផ្ទះ ដែលមាន
មនុស្សរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់
ពួកគេផ្ទាល់។ ការនេះមន
ិ ចាំបាច់ត្រូវតែក�ើតមានសោះ
ឡ�ើយ! ចូររ�ៀបចំផ្ទះរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពពីអគ្គី
ភ័យឆេះផ្ទះ។

ការកម្តៅ

ដាក់របាំងដែកការពារនៅ
មុខភ្លើងដែលកំពុងឆេះ។

ត្រូវត្រួតពិនិត្យកុមារ និងសត្វ
ចិញ្ចឹម នៅពេលណាកំពុង
ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកម្តៅ
ឬភ្លើងដែលកំពុងឆេះ។
សម្អា តកន្លែងដុតភ្លើង
នង
ិ បំពង់ផ្សែងឱ្យបាន
ទ�ៀងទាត់។

ជ្រើសរ�ើសឧបករណ៍កម្តៅដែលអាចផ្លាស់ប្តូ រទីកន្លែងបាន
ដែលមានកុងតាក់បិទប�ក
ើ សុវត្ភា
ថិ ពស្វ័យប្រវត្តិ ដ�ើម្បីបិទ
ឧបករណ៍កម្តៅរបស់អ្នក ប្រសិនប�ើដ�ើរប៉ះវាដួល។
យកល្អ រក្សានូវអ្វីៗដែល
អាចឆាបឆេះបាន ដូចជា
សម្លៀកបំពាក់ ពូក គ្រឿង
សង្ហារម
ឹ និងវា ំងនន
ឱ្យបានពីរម៉ែត្រឆ្ងាយ
ពីផ្នែកណាមួយនៃ
ឧបករណ៍កម្តៅ
និងភ្លើងដែលកំពុងឆេះ។

SA Metropolitan Fire Service
ការចម្អិនអាហារ

រក្សាទុកភួយ និងឧបករណ៍
ពន្លត់អគ្ភ
គី ័យដែលមានសារ
ធាតុម្សៅស្ងួតនៅតាមផ្ទះបាយ។
ដឹងពរី ប�ៀបប្រើប្រាស់វាឱ្យ
បានត្រឹមត្រូវ។ មិនត្រូវទុក
ចោលការចមន
្អិ ។ ត្រូវប្រុង
ប្រយ័ត្នបន្ថែម នៅពេលចមន
្អិ
ជាមួយប្រេង។ មន
ត្រូ
វ
ជះទ
ក
ិ
ឹ ទៅ
ល�ើភ្លើងឆេះដោយប្រេង ឬខ្លា ញ់ ។
ប្រើភួយពន្លត់ គម្របឆ្នាង
ំ ខ្ទះ ឬឧបករណ៍ពន្លត់អគ្ភ
គី ័យដែល
មានសារធាតុម្សៅស្ងួត ដ�ើម្ព
ំ ចម្អិន
បី ន្លត់ភ្លើង។ បង្វិលដៃឆ្នាង
អាហារទៅក្នុង ដ�ើម្ក
ុ
ឱ
ំ
្យក្មេងឈោងចាប់
ទា
ញវា។
បី

ទ�ៀន

រក្សាទ�ៀនដុតឱ្យផុតពីវត្ថុទាំង
អស់ដែលអាចឆេះ ដូចជាសម្លៀក
បំពាក់ ស�ៀវភៅ ប្រដាប់ក្មេង
លេង ក្រដាស និងវា ំងនន។
ប្រើជ�ើងទ្រទ�ៀនត្រឹមត្រូវដែល
មានបាតធំទូលាយ។ មិនត្រូវដាក់
ក្មេងៗឱ្យដេកលក់ ឬទុកចោល
ឱ្យនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់ដែល
មានទ�ៀនឆេះឡ�ើយ។ កុំដាក់ទ�ៀននៅកន្លែងដែលសត្វចិញ្ចឹម
អាចដ�ើរប៉ះរលំ។

អគ្គិសនី

ត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យថាខ្សែភ្លើងមន
ិ ដាច់រលាត់
ឬខូច។ មិនត្រូវដាក់រាយខ្សែភ្លើងនៅ
ក្រោមកម្រាលព្រំ ឬព្រំ។ មន
ិ ត្រូវដាក់
គ្រឿងសង្ហារមព
ឹ ីល�ើខ្សែភ្លើង។ កុំប្រើ
ឌុយដោតខ្សែភ្លើងហួសកម្លា ង
ំ អគ្ស
គិ ន។
ី
ប្រើបន្ទះឌុយដោតខ្សែភ្លើងដែលមានកុងតាក់
បិទ នៅពេលណាប្រើហួសកម្លា ង
ំ អគ្ស
គិ ន។
ី ដំឡ�ើងឧបករណ៍
ផ្តាច់ស�ៀគ្វីការពារការឆក់ចរន្តអគ្គិសនី។

SA Metropolitan Fire Service
គ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែង

គ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ត្រូវដាក់ឱ្យមានគ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែង
ដែលដំណ�ើរការ។ គ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែង ផ្តល់នូវការព្រ
មានជាមុនអំពីអគ្គីភ័យ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគេចចេញដោយ
សុវត្ភា
ថិ ព។

ការសាកល្បង

សាកល្បងគ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងម្តង ក្នុងមួយខែ។
ចុចប៊ូតុងសាកល្បង ហ�ើយគ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងគួរតែ
បញ្ចេ ញសម្លេង។

ថ្មពិល

គ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងរបស់អ្នកអាច
ជាគ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងបិទជិត
ដែលប្រើថាមពលថ្មពល
ំ ន
ិ ១០ឆ្នាម
ិ អាចប្តូរ
ជំនួសបាន អាចជាគ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមាន
ផ្សែងដែលប្រើថាមពល ថ្មពល
ិ អាចប្តូរជំនួស
បាន ឬអាចជាគ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែង
ដែលមានខ្សែភ្លើងរង
ំ 240V) ដែល
ឹ (កម្លា ង
មានថ្មពិលបម្រុងអាចប្តូរជំនួសបាន។ គ្រប់ថ្ម
ពិលដែលអាចប្តូរជំនួសបានទាំងអស់នៅក្នុង
គ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែង គួរតែត្រូវបាន
ប្តូរជំនួសជារ�ៀងរាល់ឆ្នា។
ំ នៅពេលអ្នកផ្លាស់ប្តូ រនាឡកា
ិ របស់អ្នក
នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវសន្សំសំចៃពន្លឺថ្ងៃ ចូរប្តូរជំនួសថ្មពល
ិ គ្រឿងឱ្យ
សញ្ញាពេលមានផ្សែងរបស់អ្នកផងដែរ។
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