
Government of
South Australiaजन

वर
ी 2

01
9

तपाईको घरलाई 
आगलागीबाट कसरी 

सुरक्षित गनने

SA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire Service

Nepalese

घरको आगलागीबाट उमकने योजना
यदि तपाईको घरमा आगो लागेमा तपाईले कसरी क्िटो तथा 
सुरक्षित रुपमा क्नसकने भन्े कुरा थाहा पाउनुपि्छ।

तपाईको घरको सबै माक्नसहरुले  
बाक्हर क्नसकनेबारेमा कुरा  
गनु्छपि्छ। तपाईले कसरी बृद्ध  
तथा बालबाक्लकाहरुलाई  
मद्दत गनने भन्े योजना गनु्छहोस्।
सबैजनाले क्नम्न कुरा थाहा  
पाएको क्नक्चित गनु्छहोस्:
•  जहाँ समभव हुनि, हरेक सुत्े कोठाबाट बाक्हर क्नसकने 

िईुटा बाटो।
•  उनीहरु बाक्हर क्नसकेपक्ि कहाँ भेटने –  

पत्रमञजुसा (लेटरबकस)  
उपयुक्त हुन सकि

•  धूवाँमा कसरी बामे  
सरेर घस्रने

•  ढोका तथा झयाललाई कसरी खोलने घरमा मानिे रहकेो बेला 
डडेलकड (आफै बनि हुने) भएको ढोका ि भे साँचो ढोकामै 
िोडनुहोस् र सुरषिा ढोका तथा क्रिलहरुमा तुरुनत िुटने कबजा/
चुक्कल राख्ुहोस्।

•  जब एकपटक ‘बाक्हर क्नसकनुहुनि– 
बाक्हरै बस्ुहोस्’। 000 मा फोन  
गन्छ मोबाइल फोन वा क्िमेकीको  
फोन प्रयोग गनु्छहोस्

•  आगजनी (िमकल) सेवालाई भेटनका  
लाक्ग बाटोनक्जकै कसैले पख्छनुहोस्। 

यस घरमा आगो लागिा उमकने योजनालाई तपाईको घरका 
माक्नसहरु बीच अभयास गनु्छहोस्।

आगोको पोलाइका 
लाक्ग प्राथक्मक 
उपचार
पोलाइलाई शीतल 
बनाउन तथा िखुाई कम 
गन्छका लाक्ग क्चसो पानी 
खनयाउि ैगनु्छस्।
यसरी 20 क्मनेटसमम  
गनु्छहोस्।
तेल, नौनी (बटर), बरफ वा 
मलहम प्रयोग नगनु्छहोस्।

अनय थप सुझाव
घरमा आगजनीबाट सुरक्षित हुने समबक्नधत अनय थप जानकारी 
तथा सुझावका लाक्ग MFS समुिाय सुरषिा तथा पुनरुतथान 
क्वभागमा समपक्छ  गनु्छहोस्।
फोन: 8204 3611
रिामीण षेित्र (कनट्ी) बाट फोन गननेहरूका लाक्ग: 1300 737 637
वेब: www.mfs.sa.gov.au
इमेल: samfscommunitysafety@sa.gov.au

सुन् वा बोलनमा समसया ि? राक््रिय ररले 
सेवा (National Relay Service) माफ्छ त 
हामीलाई समपक्छ  गनु्छहोस्
टीटीवाई (TTY)133 677
अनय समपक्छ  क्वकलपहरु यस 
वेबसाइटमा पाइनिछः  
www.relayservice.gov.au

ईमरजेनसी (आकक्समक)

फोन 000
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धूवाँ अलाम्छ (सचेतक)
हरेक घरमा काम गनने धूवाँको चेतावनी दिने यनत्र समोक अलाम्छ 
हुनै पि्छ। यसले आगजनीको प्रारक्मभक चेतावती दिनिन्, 
तपाईलाई सुरक्षित साथ भाग्े अवसर दिनि।

पररषिण
हरेक मक्हनामा एकपटक समोक  
अलाम्छको जाँच गनु्छहोस्। टेसट बटनलाई  
क्थचनुहोस् जुन बेला समोक अलाम्छ  
बजनुपि्छ।

बयाट्ी
 तपाईको समोक अलाम्छ क्भत्र 10 वर्छसमम  
फेनु्छ नपनने बयाट्ी राखेर बनि गररएको हुन 
सकि, क्त फेन्छ क्मलने बयाट्ीबाट सञ्ाक्लत 
हुन सकिन् वा क्त फेन्छ क्मलने अक्तररक्त 
बयाकअप बयाट्ीसक्हत क्बजुली (240 
भोलट) मा जडान गररने समोक अलाम्छ हुन 
सकिन्। समोक अलाम्छका सबै फेन्छ क्मलने 
बयाट्ीहरुलाई वारर्छकरुपमा फेनु्छपि्छ। 
जब तपाईले ड ेलाइट सेक्भङको अनतयमा 
तपाईको घडीहरुलाई क्मलाउनुहुनि तब 
तपाईको समोक अलाम्छको बयाट्ीलाई 
पररवत्छन गनु्छहोस्।

सरसफाइ
तपाईको समोक अलाम्छलाई कमतीमा हरेक ६ मक्हनामा भयाकयुम 
क्कलनरको ब्रसको प्रयोग गरेर सफा गनु्छहोस्।

फेरबिल
समोक अलाम्छलाई 10 वर्छसमम मात्र  
रटके्गरी बनाइनि। तयसपक्ि तयसलाई  
बिलनुपि्छ। तपाईको पुरानो समोक  
अलाम्छलाई बिलेर क्बजुलीमा जोक्डने,  
अनतरजक्डत, फोटो-इलेक्कट्क समोक  
अलाम्छ हालनुहोस्।

समोक अलाम्छको प्रकार, राख्ु पनने संखया  
तथा राख्े सथानहरुको क्वरयमा थप  
जानकारीका लाक्ग MFS लाई समपक्छ   
गनु्छहोस्।

खाना पकाउँिा
भानसा कोठमा फायर बलानकेट  
(एक प्रकारको आगो िोप्े तौक्लया)  
तथा सुखखा धूलोवाला आगो  
क्नभाउने यनत्र (फायर  
एक्कसटनगुइसर) राख्ुहोस्।  
क्तनीहरुलाई कसरी सहीरुपमा  
प्रयोग गनने थाहा पाउनुहोस्।  
पकाइरहिँा हनेने मानिे क्बना  
तयक्तकै निोडनुहोस्। तेलबाट खाना पकाउँिा अक्तररक्त रुपमा 
सावधान रहनुहोस्। तेल वा बोसोको आगोमाक्थ पानी नफयाँकु्होस्। 
फायर बलानकेट, कराईको क्बकको वा सुखखा धूलोवाला आगो 
क्नभाउने यनत्र (फायर एक्कसटनगुइसर) प्रयोग गनु्छहोस् आगो 
क्नभाउन। खाना पकाउने भाँडाको समाउने बबंडलाई क्भत्र 
फका्छउनुहोस् तादक बालबाक्लकाले भेटन नसकून्।

मैनबत्ी
आगो लाग् सके् सबै चीजहरू  
बक्लरहकेो मैनबत्ीलाई टाढा  
राख्ुहोस् – जसतै कपडा, खेलौना,  
कागज तथा पिा्छहरु। चौडा पपँध  
भएको उक्चत मैनबत्ी राख्े  
भाँडोको प्रयोग गनु्छहोस्। मैनबत्ी  
बक्लरहकेो कोठामा बालबाक्लकाहरु  
सुत् वा एकलै िोडनु हुन्। घरपालुवा  
जनावरहरुले पलटाउन सके् सथानहरुमा  
मैनबत्ी प्रयोग नगनु्छस्।

क्बजुली
क्बजुलीका तारहरु खुइँक्लएको वा  
क्बक्रिएको ि दक जाँच गनु्छहोस्।  
तारहरुलाई कापनेट वा मणडीहरु  
मुक्नबाट नओछ्ाउनुहोस्। तारहरुको  
माक्थ फरन्छचर नराख्ुहोस्। क्बजुली  
दिने पावर पवाइनटहरु (power points)  
लाई बढी क्बजुली भार नदिनुहोस्।  
ओभरलोड सवीच भएको पावरबोड्छ  
प्रयोग गनु्छहोस्। जक्मनमा क्बजुली गएमा  
क्बजुली काटने अथ््छ क्लकेज सरक्छ ट ब्रेकर  
(earth leakage circuit breaker) जडान गनु्छहोस्।

धेरै संखयामा SA Metropolitan Fire 
Service (MFS) आगजनी भएको घरमा 
जानि जहाँ माक्नसहरु आफनो घरमा 
गमभीररुपमा घाइते हुनिन् वा मि्छन्। 
यसतो हुनु हुिँनै! तपाईको घरलाई 
आगजनीबाट सुरक्षित राख्ुहोस्।

नयानो बनाउिा
खुला आगोमा मेस गाड्छ 
(जाली) राख्ुहोस्।
क्हटर वा आगोलाई प्रयोग 
गरररहिँा बालबाक्लका तथा 
घरपालुवा जनावरहरुलाई 
सुपरीवेषिण गरररहनुपि्छ।
क्चम्नी तथा फलयु (धुँवा जाने 
पाईप) लाई क्नयक्मतरुपमा 
सफा गनु्छहोस्।

सवचाक्लतरुपमा सवीच अफ वा बनि हुने पोटनेबल अथा्छत सान्छ 
क्मलने क्हटर िान्ुहोस् ताकी क्हटर पलटेको खणडमा आफै 
बनि हुनि।
बलन सके् चीजहरु 
जसतै कपडा, ओछ्ान, 
फरन्छचर तथा 
पिा्छहरुलाई कुनै पक्न 
प्रकारको क्हटर तथा 
अनय खुला आगोबाट 
िईु क्मटर टाढा 
राख्ुहोस्। 


