SA Metropolitan Fire Service

घरको आगलागीबाट उम्कने योजना
यदि तपाईको घरमा आगो लागेमा तपाईले कसरी छिटो तथा
सुरक्षित रुपमा निस्कने भन्ने कु रा थाहा पाउनुपर्छ।
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SA Metropolitan Fire Service

आगोको पोलाइका
लागि प्राथमिक
उपचार

तपाईको घरलाई
आगलागीबाट कसरी
सुरक्षित गर्ने

पोलाइलाई शीतल
बनाउन तथा दुखाई कम
गर्नका लागि चिसो पानी
खन्याउदै गर्नुस्।
यसरी 20 मिनेटसम्म
गर्नुहोस्।
तेल, नौनी (बटर), बरफ वा
मलहम प्रयोग नगर्नुहोस्।

ईमरजेन्सी (आकस्मिक)

फोन 000

अन्य थप सुझाव
घरमा आगजनीबाट सुरक्षित हुने सम्बन्धित अन्य थप जानकारी
तथा सुझावका लागि MFS समुदाय सुरक्षा तथा पुनरुत्थान
विभागमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
फोन: 8204 3611
ग्रामीण क्षेत्र (कन्ट्री) बाट फोन गर्नेहरूका लागि: 1300 737 637
वेब: www.mfs.sa.gov.au
इमेल: samfscommunitysafety@sa.gov.au
सुन्न वा बोल्नमा समस्या छ? राष्ट्रिय रिले
सेवा (National Relay Service) मार्फ त
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
टीटीवाई (TTY)133 677
अन्य सम्पर्क विकल्पहरु यस
वेबसाइटमा पाइन्छः
www.relayservice.gov.au
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तपाईको घरको सबै मानिसहरुले
बाहिर निस्कनेबारे मा कु रा
गर्नुपर्छ। तपाईले कसरी बृद्ध
तथा बालबालिकाहरुलाई
मद्दत गर्ने भन्ने योजना गर्नुहोस्।
सबैजनाले निम्न कु रा थाहा
पाएको निश्चित गर्नुहोस्:
• जहाँ सम्भव हुन्छ, हरे क सुत्ने कोठाबाट बाहिर निस्कने
दुईटा बाटो।
• उनीहरु बाहिर निस्के पछि कहाँ भेट्ने –
पत्रमञ्जुसा (लेटरबक्स)
उपयुक्त हुन सक्छ
• धूवाँमा कसरी बामे
सरे र घस्रने
• ढोका तथा झ्याललाई कसरी खोल्ने घरमा मान्छे रहेको बेला
डेडलक्ड (आफै बन्द हुने) भएको ढोका छ भे साँचो ढोकामै
छोड्नुहोस् र सुरक्षा ढोका तथा ग्रिलहरुमा तुरुन्त छु ट्ने कब्जा/
चुक्कल राख्नुहोस्।
• जब एकपटक ‘बाहिर निस्कनुहुन्छ–
बाहिरै बस्नुहोस्’। 000 मा फोन
गर्न मोबाइल फोन वा छिमेकीको
फोन प्रयोग गर्नुहोस्
•आ
 गजनी (दमकल) सेवालाई भेट्नका
लागि बाटोनजिकै कसैले पर्खनुहोस्।
यस घरमा आगो लाग्दा उम्कने योजनालाई तपाईको घरका
मानिसहरु बीच अभ्यास गर्नुहोस्।
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धेरै संख्यामा SA Metropolitan Fire
Service (MFS) आगजनी भएको घरमा
जान्छ जहाँ मानिसहरु आफ्नो घरमा
गम्भीररुपमा घाइते हुन्छन् वा मर्छन्।
यस्तो हुनु हुँदैन! तपाईको घरलाई
आगजनीबाट सुरक्षित राख्नुहोस्।
न्यानो बनाउदा

खुला आगोमा मेस गार्ड
(जाली) राख्नुहोस्।
हिटर वा आगोलाई प्रयोग
गरिरहँदा बालबालिका तथा
घरपालुवा जनावरहरुलाई
सुपरीवेक्षण गरिरहनुपर्छ।
चिम्नी तथा फ्लयु (धुँवा जाने
पाईप) लाई नियमितरुपमा
सफा गर्नुहोस्।

स्वचालितरुपमा स्वीच अफ वा बन्द हुने पोर्टेबल अर्थात सार्न
मिल्ने हिटर छान्नुहोस् ताकी हिटर पल्टेको खण्डमा आफै
बन्द हुन्छ।
बल्न सक्ने चीजहरु
जस्तै कपडा, ओछ्यान,
फर्निचर तथा
पर्दाहरुलाई कु नै पनि
प्रकारको हिटर तथा
अन्य खुला आगोबाट
दुई मिटर टाढा
राख्नुहोस्।

SA Metropolitan Fire Service
खाना पकाउँ दा

भान्सा कोठमा फायर ब्लान्के ट
(एक प्रकारको आगो छोप्ने तौलिया)
तथा सुख्खा धूलोवाला आगो
निभाउने यन्त्र (फायर
एक्स्टिन्गुइसर) राख्नुहोस्।
तिनीहरुलाई कसरी सहीरुपमा
प्रयोग गर्ने थाहा पाउनुहोस्।
पकाइरहँदा हेर्ने मान्छे बिना
त्यतिकै नछोड्नुहोस्। तेलबाट खाना पकाउँ दा अतिरिक्त रुपमा
सावधान रहनुहोस्। तेल वा बोसोको आगोमाथि पानी नफ्याँक्नु होस्।
फायर ब्लान्के ट, कराईको बिर्को वा सुख्खा धूलोवाला आगो
निभाउने यन्त्र (फायर एक्स्टिन्गुइसर) प्रयोग गर्नुहोस् आगो
निभाउन। खाना पकाउने भाँडाको समाउने बिंडलाई भित्र
फर्काउनुहोस् ताकि बालबालिकाले भेट्न नसकू न्।
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धूवाँ अलार्म (सचेतक)

हरे क घरमा काम गर्ने धूवाँको चेतावनी दिने यन्त्र स्मोक अलार्म
हुनै पर्छ। यसले आगजनीको प्रारम्भिक चेतावती दिन्छन्,
तपाईलाई सुरक्षित साथ भाग्ने अवसर दिन्छ।

परिक्षण

हरे क महिनामा एकपटक स्मोक
अलार्मको जाँच गर्नुहोस्। टेस्ट बटनलाई
थिच्नुहोस् जुन बेला स्मोक अलार्म
बज्नुपर्छ।

ब्याट्री

 पाईको स्मोक अलार्म भित्र 10 वर्षसम्म
त
फे र्नु नपर्ने ब्याट्री राखेर बन्द गरिएको हुन
सक्छ, ति फे र्न मिल्ने ब्याट्रीबाट सञ्चालित
हुन सक्छन् वा ति फे र्न मिल्ने अतिरिक्त
ब्याकअप ब्याट्रीसहित बिजुली (240
भोल्ट) मा जडान गरिने स्मोक अलार्म हुन
सक्छन्। स्मोक अलार्मका सबै फे र्न मिल्ने
ब्याट्रीहरुलाई वार्षिकरुपमा फे र्नुपर्छ।
जब तपाईले डे लाइट सेभिङ्को अन्त्यमा
तपाईको घडीहरुलाई मिलाउनुहुन्छ तब
तपाईको स्मोक अलार्मको ब्याट्रीलाई
परिवर्तन गर्नुहोस्।

मैनबत्ती

आगो लाग्न सक्ने सबै चीजहरू
बलिरहेको मैनबत्तीलाई टाढा
राख्नुहोस् – जस्तै कपडा, खेलौना,
कागज तथा पर्दाहरु। चौडा पिँध
भएको उचित मैनबत्ती राख्ने
भाँडोको प्रयोग गर्नुहोस्। मैनबत्ती
बलिरहेको कोठामा बालबालिकाहरु
सुत्न वा एक्लै छोड्नु हुन्न। घरपालुवा
जनावरहरुले पल्टाउन सक्ने स्थानहरुमा
मैनबत्ती प्रयोग नगर्नुस्।

बिजुली

बिजुलीका तारहरु खुइँलिएको वा
बिग्रिएको छ कि जाँच गर्नुहोस्।
तारहरुलाई कार्पेट वा मण्डीहरु
मुनिबाट नओछ्याउनुहोस्। तारहरुको
माथि फर्निचर नराख्नुहोस्। बिजुली
दिने पावर प्वाइन्टहरु (power points)
लाई बढी बिजुली भार नदिनुहोस्।
ओभरलोड स्वीच भएको पावरबोर्ड
प्रयोग गर्नुहोस्। जमिनमा बिजुली गएमा
बिजुली काट्ने अर्थ् लिके ज सर्कि ट ब्रेकर
(earth leakage circuit breaker) जडान गर्नुहोस्।

सरसफाइ

तपाईको स्मोक अलार्मलाई कम्तीमा हरे क ६ महिनामा भ्याक्युम
क्लिनरको ब्रसको प्रयोग गरे र सफा गर्नुहोस्।

फे रबदल

स्मोक अलार्मलाई 10 वर्षसम्म मात्र
टिक्ने गरी बनाइन्छ। त्यसपछि त्यसलाई
बदल्नुपर्छ। तपाईको पुरानो स्मोक
अलार्मलाई बदलेर बिजुलीमा जोडिने,
अन्तरजडित, फोटो-इलेक्ट्रिक स्मोक
अलार्म हाल्नुहोस्।

स्मोक अलार्मको प्रकार, राख्नु पर्ने संख्या
तथा राख्ने स्थानहरुको विषयमा थप
जानकारीका लागि MFS लाई सम्पर्क
गर्नुहोस्।

