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எவவரறு உங்கள் 
வீட்டை நெருப்ிலிருந்து 

்ரது்கரப்து

SA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire Service

Tamil

குடிம்ன நெருப்ிலிருந்து தப்ிகந்கரள்ளும்  
திடடைம் (Home Fire Escape Plan)

உங்கள் வீடடில் நெருபபுப ்ற்ினரல், சடுதியர்கவும், 
்ரது்கரப்ர்கவும் எப்டி நவளியய் யவண்டும் என 
ெீங்கள் ்கடடைரயம் நதரிந்துந்கரள்ள யவண்டும்.

நவளியயறுவது ்ற்ி உங்கள்  
வீடடிலுள்ள அ்னவரும்  
்கலந்து ய்சயவண்டும்.  
முதியயரர், மறறும்  
குழந்்த்களுககு உதவுவது  
கு்ித்துத் திடடைமிடைவும்.
எல்யலரரும் நதரிந்துந்கரள்வ்த  
ெிசசயப்டுத்திக ந்கரள்ளவும்:
முடியுமரனவ்ை, ஆட்கள் தூங்கிகந்கரண்டிருக்கககூடிய 
ஒவநவரரு அ்்்யவிடடும் நவளியயற் இைண்டு 
வழி்கள் ென்று
•  அவர்்கள் நவளியய்ியதும் எவவிடைத்தில் சந்திப்து - 

த்ரற ந்டடி ந்ரருத்தமரகும்.
•  பு்்கயில் எவவரறு  

குனிந்து தவழுவது.
•  ்கதவு்கள் மறறும்  

யன்னல்்க்ள  
எவவரறு தி்ப்து. ஒருவர் வீடடிலிருககும்ய்ரது பூடடிய 
்கதவு்களில் சரவி்க்ள விடைவும் மறறும் ்ரது்கரபபு ்கதவு்கள் 
மறறும் ்கி்ில்்கள் வி்ைவில் விடுவிககும்

•  ெீங்கள் நவளியய்ியதும், வில்கி இருக்கவும்.  
000 ஐ அ்ழப்தற்கர்க ்்கபய்சி  
அல்லது அயலவரின் நதர்லய்சி்யப  
்ரவியுங்கள்.

•  தீ அ்ைககும் ்்டை்யச  
சந்திப்தற்கர்க ஒருவர்  
நதருயவரைம் ்கரத்திருக்க யவண்டும்.

உங்கள் வீடடிலுள்யளரருடைன்  
இந்த Home Fire Escape Plan ஐ ்யிறசி நசய்யுங்கள்.

எரி்கரயங்களுக்கரன 
முதல் உதவி
ஓடும் குளிர்ந்த ெீைரல் 
எரி்கரயம் மறறும் 
யெர்வத் தைியுங்கள்.
20 ெிமிடைங்களுககு  
இ்தச நசய்யவும்.
எண்நைய், நவண்நைய், 
ஐஸ் அல்லது ்களிம்்்ப 
்ரவியரதீர்.

யமலும் அ்ிவு்ை்களுககு
வீடடுத்தீ ்ரது்கரபபுப நதரடைர்்ரன யமலும் 
த்கவல்்கள் மறறும் ஆயலரசன்க்ளப ந்் 
MFS Community Safety & Resilience Department 
ஐத் நதரடைர்புந்கரள்ளவும்
நதர்லய்சி: 8204 3611

உள்ெரடடு அ்ழபபுக்கள்: 1300 737 637

இ்ையம்: www.mfs.sa.gov.au

மின் அஞசல்: samfscommunitysafety@sa.gov.au 

நசவிபபுலன் அல்லது 
ய்சும் தி்ன் அற்வைர? 
National Relay Service ஊடைர்க 
எம்முடைன் நதரடைர்பு ந்கரள்ளவும்.
TTY 133 677

www.relayservice.gov.au இல் மரறறு 
நதரடைர்பு விருபபுக்கள் உள்ளன

அவசை்கரலம்
நதர்லய்சி 000
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பு்்க எசசரிக்்க ஒலி (Smoke Alarms)
ஒவநவரரு வீடடிலும் ஒரு இயங்கககூடிய smoke alarms 
இருப்து அவசியம். ெீங்கள் ்ரது்கரப்ர்கத் தப்ககூடிய 
வ்்கயில் அ்வ முன்கூடடிய தீ எசசரிக்்க்யக 
ந்கரடுககும். 

்ரியசரதித்தல்
மரதம் ஒருதடை்வ smoke alarm 
்க்ளச ்ரியசரத்னயிடைவும்.  
யசரத்னப ந்ரத்தர்ன அழுத்த  
smoke alarm ்கடடைரயம் எசசரிக்்க  
ஒலி எழுப் யவண்டும்.

மின்்கலன்்கள்
10 ஆண்டு்களுககு மரற்யவண்டிய 
யத்வயற் வலுவூடடைப்டடை 
மின்்கலன்்களரல் அ்டைக்கப்டடை 
நதரகுதியர்க இருக்கலரம், அ்வ 
மரற்ககூடிய மின்்கலன்்களரல் 
வலுவூடடைப்டைலரம் அல்லது 
அ்வ மரற்ககூடிய வலுவூடடும் 
மின்்கலன்்களுடைன் கூடிய ்கடின 
இ்ழந்கரண்டை (240 v) smoke alarm 
்களர்க இருக்கலரம். Smoke alarm 
்களில் மரற்ககூடிய ்ற்ரி்கள் 
எல்லரவற்்யும் வருடைரந்தம் 

மரற்யவண்டும். ்்கல் ந்ரழுது யசமிப்ின் இறுதியில் 
உங்கள் ்கடியரைத்்த மரறறும்ய்ரது, smoke alarm இன் 
்ற்ரி்க்ள மரற்வும்.

துபபுைவு நசய்தல்
பு்்கககுழரய்்க்ளயும், பு்்க ய்ரக்கி்க்ளயும் 
ஆ்கககு்்ந்தது 6 மரதங்களுககு  
ஒருதடை்வ உங்கள் தூசி எடுககும் 
 ்கருவி (vacuum cleaner)  
தூரி்்கயரல் ஒழுங்கர்கத்  
துபபுைவு நசய்யவும்.

்திலீடு
10 வருடைங்கள் மரத்திையம  
ெீடிக்கககூடியதர்கத்தரன்  
smoke alarm ்கள் தயரரிக்கப்டு்கி்து.  
அந்தக்கரலத்தின் ்ின்னர் அ்வ  
மரற்ப்டை யவண்டும். ்்ழய smoke alarm ககுப ்திலர்க 
்கடின வயர்்களரல் இ்டையில் நதரடுக்கப்டடை photo-electric 
smoke alarm ்க்ள ்வக்கவும்.
வ்்க, இலக்கம் மறறும் பு்்க எசசரிக்்க மைி 
(smoke alarm) ்களின் அ்மவிடைம் கு்ித்து த்கவல்்களுக்கர்க 
MFS ஐத் நதரடைர்புந்கரள்ளவும்.

ச்மயல்
உங்கள் ச்மயல் அ்்யில்  
ஒரு தீ்யத் தடுககும் ய்ரர்்வ  
மறறும் ஒரு உலர்ந்த ்வுடைர்  
தீ அ்ைப்ர்ன  
்வத்திருக்கவும். அவற்்  
எவவரறு சரிவைப  
்யன்்டுத்துவநதன்்்த  
அ்ிந்துந்கரள்ளவும்.  
ச்மய்ல எவயவ்ளயிலும்  
்கவனியரமல் விடையவண்டைரம். எண்நைய் ்ரவித்துச 
ச்மககும்ய்ரது மி்கவும் ்கவனமர்க இருக்கவும். 
ஒருந்ரழுதும் தண்ைீ்ை எரியும் எண்்ை அல்லது 
ந்கரழுப்ில் வீசயவண்டைரம். தீ்ய அ்ைப்தறகு தீ 
ய்ரர்்வ, ச்மயல் ்ரத்திை மூடி அல்லது தீய்ைககும் 
உலர் ்வுடை்ை உ்யயர்கிக்கவும். ச்மயல் ்ரத்திைக 
்்கப்ிடி்ய உள்்க்கமர்க மரற்ினரல், குழந்்த்கள் 
அவற்் அணு்க முடியரது.

நமழுகுவர்த்தி்கள்
துைிமைி்கள், புத்த்கங்கள்,  
வி்ளயரடடுபந்ரருட்கள்,  
்கடுதரசி மறறும் தி்ைசயச்ல்கள்  
ய்ரன்் தீப்ிடிக்கககூடிய  
ந்ரருட்களுககு அப்ரல் எரியும்  
நமழுகுவர்த்தி்ய ்வக்கவும்.  
அ்கலமரன அடித்தளத்்தக ந்கரண்டை  
ஒரு சரியரன நமழுகுவர்த்தி  
தரங்கி்யப ்ரவிக்கவும். எரியும் நமழுகுவர்த்தியுடைன் ஒரு 
அ்்யில் குழந்்த்கள் உ்ங்கயவர, தனியர்க விடைப்டையவர 
கூடைரது நசல்லப்ிைரைி்கள் தடடிசநசல்லககூடிய 
இடைங்களில் நமழுகுவர்த்தி்க்ளப ்ரவிக்கயவண்டைரம்.

மின்சரைம்
மின்்கம்்ி்கள் சிக்கல்்டயடைர அல்லது 
யசதப்டுத்தப்டடுள்ளனவரநவனச  
சரி்ரர்க்கவும் ்கம்்ளம் அல்லது  
த்ைவிரிபபுககு அடியில்  
மின்்கம்்ி்க்ள ஒருந்ரழுதும் ஓடை  
விடைககூடைரது. மின்்கம்்ிககு யமல்  
தள்ரடைங்க்ள ்வக்கயவண்டைரம்.  
அளவுககுமீ்ி மின்சரை சரதனங்க்ள  
சகதிபபுள்ளி்களில் (power points) ஏற்ககூடைரது. 
overload switch உடைன் ஒரு powerboard ஐப ்ரவிக்கவும். 
ஒரு earth leakage circuit breaker ஐப பூடடைவும்.

வீடு தீக்கி்ையரவதரல், ஆட்கள் 
்கடு்மயர்கக ்கரயப்டைல் அல்லது தமது 
நசரந்த வீடடியலயய இ்க்கககூடிய, 
ெி்ல்ம்களுககு SA Metropolitan 
Fire Serviceஅடிக்கடி ்திலளிக்கி்து. 
இது இடைம்ந்்ககூடைரது! வீடு 
தீக்கி்ையர்கரமல் ்ரர்த்துகந்கரள்ளவும்.

சூடைரக்கல்
தி்ந்த நெருப்ின் முன்னரல் ஒரு 
mesh guard ஐ ்வக்கவும்.
சூடைரக்கி்களும், அடுபபும் 
இயங்கிகந்கரண்டிருககும்ய்ரது, 
குழந்்த்கள் மறறும் 
நசல்லப்ிைரைி்கள் 
யமற்ரர்்வ 
நசய்யப்டை யவண்டும். 
பு்்கய்ரக்கி்க்ளயும், 
பு்்கககுழர்யயும் 
ஒழுங்கர்கத் துபபுைவு  
நசய்யவும்.

நவப்ம் அதி்கரிககும்ய்ரது தரனர்கயவ 
ெிறுத்திகந்கரள்ளககூடிய ்ரது்கரபபுப ந்ரருத்தி்கள் 
(switches) ந்கரண்டை, தூக்கி நசல்லககூடிய 
சூடைரக்கி்க்ளத் 
நதரிவுநசய்யவும். 
துைி்கள், 
ய்ரர்்வ்கள், 
தள்ரடைம் மறறும் 
தி்ைசயச்ல்க்ள 
சூடைரக்கி்கள் மறறும் 
நவளியில் இருககும் 
நெருப்ிலிருந்து 
இைண்டு மீற்ர் 
தூைத்திற்கப்ரல் 
்வப்து 
சி்ப்ரனதரகும். 


