SA Metropolitan Fire Service

குடிமனை நெருப்பிலிருந்து தப்பிக்கொள்ளும்
திட்டம் (Home Fire Escape Plan)
உங்கள் வீட்டில் நெருப்புப் பற்றினால், சடுதியாகவும்,
பாதுகாப்பாகவும் எப்படி வெளியேற வேண்டும் என
நீங்கள் கட்டாயம் தெரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.

SA Metropolitan Fire Service

SA Metropolitan Fire Service
எரிகாயங்களுக்கான
முதல் உதவி

எவ்வாறு உங்கள்
வீட்டை நெருப்பிலிருந்து
பாதுகாப்பது

ஓடும் குளிர்ந்த நீரால்
எரிகாயம் மற்றும்
ந�ோவைத் தணியுங்கள்.
20 நிமிடங்களுக்கு
இதைச் செய்யவும்.
எண்ணெய், வெண்ணெய்,
ஐஸ் அல்லது களிம்பைப்
பாவியாதீர்.

Tamil

எல்லோரும் தெரிந்துக�ொள்வதை
நிச்சயப்படுத்திக் க�ொள்ளவும்:
முடியுமானவரை, ஆட்கள் தூங்கிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய
ஒவ்வொரு அறையைவிட்டும் வெளியேற்ற இரண்டு
வழிகள் நன்று
• அவர்கள் வெளியேறியதும் எவ்விடத்தில் சந்திப்பது தபாற் பெட்டி ப�ொருத்தமாகும்.
• புகையில் எவ்வாறு
குனிந்து தவழுவது.

அவசரகாலம்

த�ொலைபேசி 000
மேலும் அறிவுரைகளுக்கு
வீட்டுத்தீ பாதுகாப்புப் த�ொடர்பான மேலும்
தகவல்கள் மற்றும் ஆல�ோசனகளைப் பெற
MFS Community Safety & Resilience Department
ஐத் த�ொடர்புக�ொள்ளவும்
த�ொலைபேசி: 8204 3611
உள்நாட்டு அழைப்புக்கள்: 1300 737 637
இணையம்: www.mfs.sa.gov.au
மின் அஞ்சல்: samfscommunitysafety@sa.gov.au

• கதவுகள் மற்றும்
யன்னல்களை
எவ்வாறு திறப்பது. ஒருவர் வீட்டிலிருக்கும்போது பூட்டிய
கதவுகளில் சாவிகளை விடவும் மற்றும் பாதுகாப்பு கதவுகள்
மற்றும் கிறில்கள் விரைவில் விடுவிக்கும்

செவிப்புலன் அல்லது
பேசும் திறன் அற்றவரா?
National Relay Service ஊடாக
எம்முடன் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்.

• நீங்கள் வெளியேறியதும், விலகி இருக்கவும்.
000 ஐ அழைப்பதற்காக கைப்பேசி
அல்லது அயலவரின் த�ொலைபேசியைப்
பாவியுங்கள்.

www.relayservice.gov.au இல் மாற்று
த�ொடர்பு விருப்புக்கள் உள்ளன

• தீ அணைக்கும் படையைச்
சந்திப்பதற்காக ஒருவர்
தெருவ�ோரம் காத்திருக்க வேண்டும்.
உங்கள் வீட்டிலுள்ளோருடன்
இந்த Home Fire Escape Plan ஐ பயிற்சி செய்யுங்கள்.
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வெளியேறுவது பற்றி உங்கள்
வீட்டிலுள்ள அனைவரும்
கலந்து பேசவேண்டும்.
முதிய�ோர், மற்றும்
குழந்தைகளுக்கு உதவுவது
குறித்துத் திட்டமிடவும்.

Government of
South Australia

SA Metropolitan Fire Service
வீடு தீக்கிரையாவதால், ஆட்கள்
கடுமையாகக் காயப்படல் அல்லது தமது
ச�ொந்த வீட்டிலேயே இறக்கக்கூடிய,
நிலைமைகளுக்கு SA Metropolitan
Fire Serviceஅடிக்கடி பதிலளிக்கிறது.
இது இடம்பெறக்கூடாது! வீடு
தீக்கிரையாகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

சூடாக்கல்

திறந்த நெருப்பின் முன்னால் ஒரு
mesh guard ஐ வைக்கவும்.
சூடாக்கிகளும், அடுப்பும்
இயங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது,
குழந்தைகள் மற்றும்
செல்லப்பிராணிகள்
மேற்பார்வை
செய்யப்பட வேண்டும்.
புகைப�ோக்கிகளையும்,
புகைக்குழாயையும்
ஒழுங்காகத் துப்புரவு
செய்யவும்.

வெப்பம் அதிகரிக்கும்போது தானாகவே
நிறுத்திக்கொள்ளக்கூடிய பாதுகாப்புப் ப�ொருத்திகள்
(switches) க�ொண்ட, தூக்கி செல்லக்கூடிய
சூடாக்கிகளைத்
தெரிவுசெய்யவும்.
துணிகள்,
ப�ோர்வைகள்,
தளபாடம் மற்றும்
திரைச்சேலைகளை
சூடாக்கிகள் மற்றும்
வெளியில் இருக்கும்
நெருப்பிலிருந்து
இரண்டு மீற்றர்
தூரத்திற்கப்பால்
வைப்பது
சிறப்பானதாகும்.

SA Metropolitan Fire Service
சமையல்

உங்கள் சமையல் அறையில்
ஒரு தீயைத் தடுக்கும் ப�ோர்வை
மற்றும் ஒரு உலர்ந்த பவுடர்
தீ அணைப்பானை
வைத்திருக்கவும். அவற்றை
எவ்வாறு சரிவரப்
பயன்படுத்துவதென்பதை
அறிந்துக�ொள்ளவும்.
சமையலை எவ்வேளையிலும்
கவனியாமல் விடவேண்டாம். எண்ணெய் பாவித்துச்
சமைக்கும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்கவும்.
ஒருப�ொழுதும் தண்ணீரை எரியும் எண்ணை அல்லது
க�ொழுப்பில் வீசவேண்டாம். தீயை அணைப்பதற்கு தீ
ப�ோர்வை, சமையல் பாத்திர மூடி அல்லது தீயணைக்கும்
உலர் பவுடரை உபய�ோகிக்கவும். சமையல் பாத்திரக்
கைப்பிடியை உள்பக்கமாக மாற்றினால், குழந்தைகள்
அவற்றை அணுக முடியாது.

மெழுகுவர்த்திகள்

துணிமணிகள், புத்தகங்கள்,
விளையாட்டுப்பொருட்கள்,
கடுதாசி மற்றும் திரைச்சேலைகள்
ப�ோன்ற தீப்பிடிக்கக்கூடிய
ப�ொருட்களுக்கு அப்பால் எரியும்
மெழுகுவர்த்தியை வைக்கவும்.
அகலமான அடித்தளத்தைக் க�ொண்ட
ஒரு சரியான மெழுகுவர்த்தி
தாங்கியைப் பாவிக்கவும். எரியும் மெழுகுவர்த்தியுடன் ஒரு
அறையில் குழந்தைகள் உறங்கவ�ோ, தனியாக விடப்படவ�ோ
கூடாது செல்லப்பிராணிகள் தட்டிச்செல்லக்கூடிய
இடங்களில் மெழுகுவர்த்திகளைப் பாவிக்கவேண்டாம்.

மின்சாரம்

மின்கம்பிகள் சிக்கல்பட்டோ அல்லது
சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளனவாவெனச்
சரிபார்க்கவும் கம்பளம் அல்லது
தரைவிரிப்புக்கு அடியில்
மின்கம்பிகளை ஒருப�ொழுதும் ஓட
விடக்கூடாது. மின்கம்பிக்கு மேல்
தளபாடங்களை வைக்கவேண்டாம்.
அளவுக்குமீறி மின்சார சாதனங்களை
சக்திப்புள்ளிகளில் (power points) ஏற்றக்கூடாது.
overload switch உடன் ஒரு powerboard ஐப் பாவிக்கவும்.
ஒரு earth leakage circuit breaker ஐப் பூட்டவும்.

SA Metropolitan Fire Service
புகை எச்சரிக்கை ஒலி (Smoke Alarms)

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு இயங்கக்கூடிய smoke alarms
இருப்பது அவசியம். நீங்கள் பாதுகாப்பாகத் தப்பக்கூடிய
வகையில் அவை முன்கூட்டிய தீ எச்சரிக்கையைக்
க�ொடுக்கும்.

பரிச�ோதித்தல்
மாதம் ஒருதடவை smoke alarm
களைச் பரிச�ோதனையிடவும்.
ச�ோதனைப் ப�ொத்தானை அழுத்த
smoke alarm கட்டாயம் எச்சரிக்கை
ஒலி எழுப்ப வேண்டும்.

மின்கலன்கள்

10 ஆண்டுகளுக்கு மாற்றவேண்டிய
தேவையற்ற வலுவூட்டப்பட்ட
மின்கலன்களால் அடைக்கப்பட்ட
த�ொகுதியாக இருக்கலாம், அவை
மாற்றக்கூடிய மின்கலன்களால்
வலுவூட்டப்படலாம் அல்லது
அவை மாற்றக்கூடிய வலுவூட்டும்
மின்கலன்களுடன் கூடிய கடின
இழைக�ொண்ட (240 v) smoke alarm
களாக இருக்கலாம். Smoke alarm
களில் மாற்றக்கூடிய பற்றரிகள்
எல்லாவற்றையும் வருடாந்தம்
மாற்றவேண்டும். பகல் ப�ொழுது சேமிப்பின் இறுதியில்
உங்கள் கடியாரத்தை மாற்றும்போது, smoke alarm இன்
பற்றரிகளை மாற்றவும்.

துப்புரவு செய்தல்

புகைக்குழாய்களையும், புகை ப�ோக்கிகளையும்
ஆகக்குறைந்தது 6 மாதங்களுக்கு
ஒருதடவை உங்கள் தூசி எடுக்கும்
கருவி (vacuum cleaner)
தூரிகையால் ஒழுங்காகத்
துப்புரவு செய்யவும்.

பதிலீடு

10 வருடங்கள் மாத்திரமே
நீடிக்கக்கூடியதாகத்தான்
smoke alarm கள் தயாரிக்கப்படுகிறது.
அந்தக்காலத்தின் பின்னர் அவை
மாற்றப்பட வேண்டும். பழைய smoke alarm க்குப் பதிலாக
கடின வயர்களால் இடையில் த�ொடுக்கப்பட்ட photo-electric
smoke alarm களை வைக்கவும்.

வகை, இலக்கம் மற்றும் புகை எச்சரிக்கை மணி
(smoke alarm) களின் அமைவிடம் குறித்து தகவல்களுக்காக
MFS ஐத் த�ொடர்புக�ொள்ளவும்.

