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உஙகளுக்குத் ததரியுமா…?
• உங்கள் வடீ்டில் செயலிலுள்்ள 

ஸ்மோக் அலோரம் இல்்ல என்ோல் 
செருப்பில் இ்ந்து ்்ோவதற்கு எட்டு 
மடஙகு அதி்க வோய்பபுள்்ளது.

• வடீ்டில் ஏற்்டும் தீ வபி்த்து்க்ளில் 
்ோதி ெ்மயல் வபி்த்து்க்ளோல் 
ஏற்்டு்கி்து.

• ஒரு ெோ்்ளக்கு இரண்டு தீ 
ஆ்த்து சமழுகுவரத்தி்க்ளோல் 
சதோடங்கப்டு்கின்ன.

• ஒவசவோரு ஆறு ெோட்்களுக்கும் 
ஒருவர ெி்கசரட்டினோல் ஏற்்டும் 
தீயபினோல் இ்க்்கி்ோர.

• ஒரு ெோ்ளில் மூனறு மு்் 
அ்ளவுக்கு ஹடீ்டர்க்ளோல் செருபபு 
உண்டோ்கின்ன.

• ்ழுத்டந்த மினெோர ெோதனங்கள் 
(ெோதனங்கள், வயரிங மற்றும் 
ஓவர்லோட் ெோக்ச்கட்டு்கள்) ெோடு 
முழுவதும் ஒவசவோரு ஆண்டும் 
சுமோர 4,000 தீ வபி்த்து்க்்ள 
ஏற்்டுத்து்கி்து.
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உஙகள் புகக அலாரஙககைத் ததர்நததடுத்தல் 

• உங்கள் வடீ்டின ஒவசவோரு 
்குதியபிலும் கு்்ந்தது ஒரு 
பு்்க அலோரத்்தயோவது 
ச்ோருத்தவும்.

• ெில குழந்்த்கள் ஸ்மோக் 
அலோரம்்களுக்கு உ்க்்கத்தில் 
இருந்து வபிழிக்்க மோட்டோர்கள்.

• ஸ்மோக் அலோரம்்கள் 
மலிவோன்வ மற்றும் 
ெிறுவுவதற்கு எ்ளிதோனது.

• டிஐஒய் ்க்ட்க்ளில், மின 
ெோதனப ச்ோருட்்க்ளின 
்க்ட்க்ளில் மற்றும் அதி்க 
மோடி்கள் ச்கோண்ட சூப்ர 
மோரக்ச்கட்்க்ளில் ்கி்டக்்கின்ன.

• அலோரம் ஒபபுதல் ச்ற்று 
்ோது்கோப்ோனதோ என்்தக் 
்கோட்டும் இந்தச் ெினனங்க்ளில் 
ஒன்்ப ்ோரக்்கவும்.

• ்த்து ஆண்டு ெீல் உள்்ள 
்்ட்டரி ஸ்மோக் அலோரம்்கள் 
ெி்ந்த வபிருப்த்்தரவோ்க 
இருக்கும். அ்வ ச்கோஞெம் 
கூடுதல் வபி்லமிக்்க்வ 
என்ோலும் ்்ட்டரி்க்்ள 
மோற்றுவதற்்கோன செலவபில் 
ெீங்கள் மிச்ெப்டுத்தலோம்.

• ்தரந்சதடுக்்க ்ல்்வறு 
மோடல்்கள் உள்்ளன. உங்கள் 
உள்ளூர செருபபு மற்றும் மீட்புச் 
்ெ்வ உங்களுக்கு ஏற்் 
்தர்வத் ்தரந்சதடுப்தில் 
அ்ிவு்ர வழங்க ஆரவமோ்க 
இருப்ோர்கள்.

ஸதமாக் 
அலாரஙகள் 
மூலம் உஙகள் 
வடீ்கடைப் 
பாதுகாக்கவும்

உங்கள் வடீ்்டயும் 
குடும்்த்்தயும் தீ  
வபி்த்தில் இருந்து  
்ோது்கோக்்க எ்ளிதோன  
வழி, பு்்க அலோரங்க்்ளப 
்யன்டுத்துவதன மூலம் 
ஆகும்.

அவற்்்ப ச்றுங்கள். 
அவற்்் ெிறுவுங்கள். 
அவற்்் ்ெோதிக்்கவும், 
அ்வ உங்கள் உயபி்ரக் 
்கோப்ோற்்க்கூடும்.

தவகல தெய்யும் 

ஸதமாக் 

அலாரங
கள் 

உஙகள் உயிகரக் 

காப்பாற்றும்

முக்ககிய குறகிப்பு

ஸதமாக் 
அலாரஙககைப் 
தபாருத்தவும்
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தொதகித்துப் பாருஙகள்

உஙகள் ஸதமாக் அலாரஙககைப் தபாருத்துதல்

ெகிற்நத நகிகல உசெவரம்பு, 
ஒரு அகறயின் நடுவில், 
மற்றும் ஹால்தவ மற்றும் 
தகரயிறக்கத்தகில் உள்ைது, 
எனதவ உஙகள் வடீு 
முழுவதும் அலாரத்கத 
நீஙகள் தகட்கலாம்.

• பு்்க அல்லது ெீரோவபி 
தற்செயலோ்க அவற்்் 
அ்மக்்கக்கூடிய 
ெ்மயல்்்கள் அல்லது 
கு்ளியல்்்க்ளில் அலோரங்க்்ள 
்வக்்க ்வண்டோம்.

• ஸ்மோக் அலோரங்க்்ளப 
ச்ோருத்துவது உங்களுக்கு 
்கடினமோ்க இருந்தோல், உதவபிக்கு 
உங்கள் உள்ளூர தீய்ைபபு 
மற்றும் மீட்பு ்ெ்வ்யத் 
சதோடரபு ச்கோள்்ளவும். 
உங்களுக்்கோ்க அவற்்் ெிறுவத் 
தயோரோ்க இருப்ோர்கள்.

உஙகள் ஸதமாக் அலாரஙகள் தெயல்படுவகத 
உறுதகி தெய்வது எப்படி 

குகற்நதபட்ெம் 
மாத்நததாறும் உஙகள் 
ஸதமாக் அலாரத்கத 
பரிதொதகிக்கவும்.

• உங்கள் ஸ்மோக் 
அலோரங்க்ளில் ஏ்தனும் ஒரு 
வருட ்்ட்டரி இருந்தோல், 
ஒவசவோரு வருடமும் 
அது மோற்்ப்டுவ்த 
உறுதிசெய்யவும். ெீங்கள் அ்த 
மோற்் ்வண்டியபிருக்கும் ்்ோது 
மட்டு்ம ்்ட்டரி்ய சவ்ளி்ய 
எடுக்்கவும்.

• உங்கள் அலோரத்தில் ்்ட்டரி்கள் 
தவறுதலோ்க அ்ைந்துவபிட்டோல், 
அதன இ்ைப்் ஒரு்்ோதும் 
துண்டிக்்க்வோ அல்லது 
எடுக்்க்வோ ்வண்டோம்.

• ெி்லயோன ்்ட்டரி மூலம் 
இயக்்கப்டும் அலோரங்கள் 
மலிவோன வபிருப்மோகும், 
ஆனோல் ்்ட்டரி்கள் ஒவசவோரு 
ஆண்டும் மோற்்ப்ட ்வண்டும்.

• ்லர ்்ட்டரி்க்்ள ்ெோதிக்்க 
ம்ந்து வபிடு்கி்ோர்கள், என்வ 
ெீண்ட ஆயுள் ்்ட்டரி்கள் 
ெி்ந்தது.

• சமயபின்க்ளில் இயஙகும் 
அலோரம்்கள் உங்கள் வடீ்டு 
மினெோர ெப்்ளயபில் 
இயங்கக்கூடிய்வ, மின 
சவட்டு ஏற்்ட்டோல் அவற்்ில் 
்்க்-அப ்்ட்டரியும் இருக்கும். 
தகுதியுள்்ள எலக்ட்ரீெியனோல் 
ெிறுவப்ட ்வண்டும், ்்ட்டரி 
அலோரம்்க்்ளப ்்ோல 
அவற்்்யும் ்ரி்ெோதிக்்க 
்வண்டும்.

• ஸ்மோக் அலோரங்க்்ளச் 
்ெோதிப்து ஸ்மோக் செனெோர 
மற்றும் ்வர ெப்்ள 
மற்றும்/அல்லது ்்ட்டரி 
ஆ்கியவற்்்ச் ்ெோதிக்்கி்து.

• ெீங்கள் இ்ைக்்கப்ட்ட 
அலோரங்க்்ள 
ெிறுவபியபிருக்்கலோம், இதனோல் 
ஒரு அலோரம் தீ்யக் 
்கண்ட்ிந்தோல் அ்வ 
அ்னத்தும் ஒன்ோ்க 
அ்ைக்்கப்டும். ெீங்கள் ஒரு 
ச்ரிய வடீ்டில் அல்லது ்ல 
ெி்ல்க்ளில் வெிக்்கி்ரீ்கள் 
என்ோல் இது ்யனுள்்ளதோ்க 
இருக்கும்.

்கோது ்்க்ளோதவர்கள் அல்லது 
்கோது ்்க்ளோதவர்களுக்கு 
ஸட்்ரோப ்லட் மற்றும் 
்வப்ரட்டிங ்்ட் 
அலோரங்கள் உள்்ளன. 
0808 808 0123 அல்லது 
0808 808 9000 என் 
குறுஞசெய்தியபில் ்கோது 
்்க்ளோ்ம ்ற்்ிய த்கவல் 
்ல்னத் சதோடரபு 
ச்கோள்்ளவும்.

முக்ககிய குறகிப்பு
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உஙகள் ஸதமாக் அலாரஙககைக் 
கவனித்துக்தகாள்ளுதல்

• உங்கள் ஸ்மோக் 
அலோரங்க்்ளச் ்ெோதிப்்த 
உங்கள் வழக்்கமோன வடீ்டு 
வழக்்கத்தின ஒரு ்குதியோ்க 
ஆக்குங்கள்.

• அலோரம் ஒலிக்கும் வ்ர 
ச்ோத்தோ்ன அழுத்துவதன 
மூலம் அவற்்்ச் ்ெோதிக்்கவும். 
அது ஒலிக்்கவபில்்ல என்ோல், 
ெீங்கள் ்்ட்டரி்ய மோற்் 
்வண்டும்.

• உங்கள் ஸ்மோக் அலோரத்தில் 
ஆறு மோதத்துக்கு ஒருமு்் 
தூெி்ய அ்கற்் ்வக்யும் 
செய்யவும்

• ஸ்மோக் அலோரம் சதோடரந்து 
்பீ அடிக்்க ஆரம்்பித்தோல், 
்்ட்டரி்ய உடனடியோ்க மோற்் 
்வண்டும்.

• ்த்து வருட அலோரமோ்க 
இருந்தோல், ஒவசவோரு ்த்து 
வருடங்களுக்கும் முழு 
அலோரத்்தயும் மோற்் 
்வண்டும்.

நீஙகள் கருத்தகில் 
தகாள்ைக்கூடிய பிற 
உபகரணஙகள்
• செருபபுப ்்ோர்வ்கள் தீ்ய 
அ்ைக்்க அல்லது துைபி்க்ளில் 
தீப்பிடித்த ஒருவ்ரப 
்்ோரத்த உதவு்கின்ன. அ்வ 
ெ்மயல்்யபில் ெி்ப்ோ்க 
உதவு்கின்ன.

• செருபபு மி்கவும் ெி்ிதோ்க்வோ 
உங்கள் ்ோ்த்யத் த்ட 
செய்வதோ்க்வோ இருந்தோல் 
செருபபு அ்ைப்ோன்கள் 
்யனுள்்ளதோ்க இருக்்கக் 
கூடும். ஒரு அ்ைப்ோ்னப 
்யன்டுத்தத் ்தரவுசெய்தோல், 
்யன்டுத்தும் முன எப்்ோதும் 
வழிமு்்்க்்ளப ்டிக்்கவும், 
உங்க்்ள ஆ்த்துக்குள் 
தள்்ளிவபிடோதீர்கள்.

• ஸ்மோக் அலோரங்கள் ்வக்்கக் 
கூடோத ெ்மயல்்்க்ளில் தீ 
வபி்த்து ஏற்்ட்டோல் சவப் 
அலோரங்க்ளோல் ்கண்ட்ிய 
முடியும்.

Test it Replace itChange it

தபாதுவான தகீய 
எவவாறு தடுப்பது

ெகமயலகறயில்
மகின்ொரம்
ெகிகதரட்டுகள்
தமழுகுவரத்தகிகள்

உஙகள் வடீ்டில் தநருப்கப எப்படித் 
தவிரக்கலாம், எப்படி பாதுகாப்பாக 
ெகமப்பது மற்றும் எலக்ட்ரிக்ஸ, 
ஹடீ்டைரகள், தமழுகுவரத்தகிகள் 
மற்றும் ெகிகதரட் ஆககியவற்கற 
எவவாறு கவனித்துக்தகாள்வது 
என்பது உட்படை, இ்நத பகுதகி 
உஙகளுக்குச தொல்லும்.

தொதகித்துப் 
பாருஙகள்

அகத மாற்றுஙகள் தவறு ஒன்கறப் 
தபாருத்துஙகள்
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• ்டோஸடர்கள் சுத்தமோ்க 
இருக்்கின்னவோ எனறும் 
தி்ர்கள் மற்றும் ்கிச்ென 
்ரோல்்க்ளில் இருந்து தள்்ளி 
்வக்்கப்ட்டுள்்ளனவோ எனப 
்ோரக்்கவும். ்ல ்டோஸடர்க்ளில் 
அவற்்்ச் சுத்தமோ்க ்வக்்க 
உதவ சவ்ளி்ய இழுக்கும் 
்கிரம்ப ்்கட்ெர இருக்கும்.

• அடுபபு, ஹோப மற்றும் ்கிரில் 
ஆ்கியவற்்் சுத்தமோ்கவும் 
ெல்ல ்வ்ல வரி்ெயபில் 
்வக்்கவும். ச்கோழுப்்யும், 
்கிரீ்ையும் ்ெரந்தோல் தீ 
உருவோ்கலோம்.

ஆழமான தகாழுப்பு 
வறுத்தல்
• சூடோன எண்சையுடன 
ெ்மக்கும் ்்ோது ்கவனமோ்க 
இருங்கள் - அது எ்ளிதில் 
தீயோ்கிவபிடும்.

• சூடோன எண்சையபில் 
்்ோடுவதற்கு முன உைவு 
உலரந்ததோ என்்த 
உறுதிப்டுத்திக் ச்கோள்ளுங்கள், 
அதனோல் அது சத்ிக்்கோது.

• எண்சைய் பு்்க்பிடிக்்க 
ஆரம்்பித்தோல் - அது மி்கவும் 
சூடோ்க இருக்கும். சவப்த்்த 
அ்ைத்து, கு்ளிரவபிக்்க வபிடவும்.

• சதர்மோஸடோட் 
்கட்டுப்டுத்தப்ட்ட மினெோர 
ஆழமோன ச்கோழுபபு 
ஃ்பி்ரய்ரப ்யன்டுத்தவும். 
அவர்கள் அதி்க சவப்ம்டய 
முடியோது.

பாத்தகிரம் தபீ்பிடித்தால் 
என்ன தெய்வது
• எந்த ஆ்த்தோன முயற்ெி்களும் 
எடுக்்க ்வண்டோம். அவவோறு 
செய்வது ்ோது்கோப்ோனது 
என்ோல் தீ்ய அ்ைக்்கவும். 
அதன ்மல் ஒரு்்ோதும் 
தண்ைீ் ர ஊற்் ்வண்டோம்.

• தீ்ய ெீங்க்்ள 
ெமோ்ளிக்்கோதீர்கள்.

ெகமயலகறயில்

பாதுகாப்பாக ெகமக்கவும்

ெகமக்கும் தபாது 
நீஙகள் ெகமயலகறகய 
விட்டு தவைிதயற 
தவண்டுமானால், ஆபத்கதத் 
தவிரக்க அடுப்பில் இரு்நது 
பாத்தகிரஙககை அகற்றவும் 
அல்லது அகணக்கவும்.

• மது ்்ோ்தயபில் இருக்கும் 
்்ோது ெ்மப்்த தவபிரக்்கவும்.

• ஹோப்பில் ெ்மக்கும் ்்ோது 
குழந்்த்க்்ள தனியோ்க 
ெ்மயல்்யபில் வபிடுவ்த 
தவபிரக்்கவும். தீபச்ட்டி்கள் 
மற்றும் ெோஸ ்ோன 
்்கப்பிடி்க்்ளப ்ோது்கோப்ோ்க 
்வக்்க, அவற்்் அணு்க 
முடியோத இடத்தில் ்வக்்கவும்.

• ெோஸ்ோன ்்கப்பிடி்கள் 
சவ்ளி்ய ஒட்டோமல் ்ோரத்துக் 
ச்கோள்ளுங்கள் - அதனோல் 
அ்வ அடுப்பிலிருந்து வபிழோது.

• ெீங்கள் த்ளரவோன ஆ்ட்க்்ள 
அைபிந்திருந்தோல் ்கவனமோ்க 
இருங்கள் - அ்வ எ்ளிதில் தீ 
்பிடிக்கும்.

• ்தெீர துண்டு்கள் மற்றும் 
துைபி்க்்ள குக்்கர மற்றும் 
ஹோப்பில் இருந்து வபிலக்்கி 
்வக்்கவும்.

• தீபச்ட்டி்கள் அல்லது 
்லட்டர்க்்ள வபிட தீபச்ோ்ி 
ெோதனங்கள் ்ோது்கோப்ோன்வ, 
ஏசனன்ோல் அ்வ 
முழு்மயோன சுட்ரக் 
ச்கோண்டிருப்தில்்ல.

• ெ்மத்து முடித்ததும் குக்்கர 
ஆஃப செய்யப்ட்டுள்்ளதோ 
என்்த இருமு்் 
ெரி்ோரக்்கவும்.

மகின்ொர ொதனஙகைில் 
கவனமாக இருஙகள்
• மினெோரத்்த (ஈயங்கள் மற்றும் 
உ்்கரைங்கள்) தண்ைரீிலிருந்து 
வபிலக்்கி ் வக்்கவும்.

• ்மக்்ரோ்வவபில் உ்லோ்கம் 
எ்தயும் ்வக்்க ்வண்டோம்.

முக்ககிய குறகிப்பு

எட்டைாத தூரத்தகில் 
கவத்தகிருஙகள்

தவைிதய 
தபாஙகள்
தவைிதய 
இருஙகள்
ஐ அகழக்கவும்

ஆஃப்
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• ஸ்கோரச் மோரக்ஸ, ஹோட் 
்பி்ளக்கு்கள் மற்றும் 
ெோக்ச்கட்டு்கள், ஃ்பியூஸ்கள் 
அல்லது சவ்ளிப்்டயோன 
்கோரைமின்ி ்யைபிக்கும் 
ெரக்யூட் ்பி்ரக்்கர்கள் அல்லது 
ஒ்ளிரும் வபி்ளக்கு்கள் ்்ோன் 
ஆ்த்தோன அல்லது த்ளரவோன 
வயரிங அ்ிகு்ி்க்்ள உற்று 
்கவனியுங்கள்.

• ்்ழய ்்க்பிள்்கள் மற்றும் 
லீட்்க்்ள ெரி்ோரத்து மோற்்வும், 
கு்ிப்ோ்க அ்வ ்ோர்வயபில் 
இருந்து ம்்க்்கப்ட்டிருந்தோல் 
- மரச்ெோமோன்களுக்குப ்பினனோல் 
அல்லது த்ரவபிரிபபு்கள் மற்றும் 
்ோய்்க்ளின ்ீகழ்.

• உ்்கரைங்க்்ள அவபிழ்ப்து 
தீ அ்ோயத்்தக் கு்்க்்க 
உதவு்கி்து.

• ெோதனங்க்்ள ெீங்கள் 
்யன்டுத்தோத ்்ோது, அ்வ 
முழு்மயோ்க ெோரஜ் ஏ்ியதும், 
அல்லது ெீங்கள் ்டுக்்்கக்குச் 
செல்லும்்்ோது ்பி்ளக்்கில் 
இருந்து ெீக்்கவும்.

மரசொமான்கள்
• உங்கள் த்ளவோடங்கள் தீ-
எதிரபபு ெிரந்தர ்ல்பி்்ள 
்வத்திருப்்த எப்்ோதும் 
உறுதிப்டுத்தவும்.

தபாரட்டைபிள் ஹடீ்டைரகள்
• ஹடீ்டர்கள் வபிழுவ்தத் தடுக்்க 
சுவருக்கு எதிரோ்கப ்ோது்கோக்்க 
முயற்ெிக்்கவும்.

• தி்ரச்ெீ்ல்கள் 
மற்றும் த்ளவோடங்கள் 
ஆ்கியவற்்ிலிருந்து அவற்்்த் 
சத்ளிவோ்க ்வத்திருங்கள் 
மற்றும் துைபி்க்்ள 
உலரத்துவதற்கு அவற்்் 
ஒரு்்ோதும் ்யன்டுத்த 
்வண்டோம்.

மகின்ொர தபாரகவகயப் 
பயன்படுத்துதல்
• உள் வயரிங ்ெதம்டவ்தத் 
தடுக்்க மினெோர ்்ோர்வ்க்்ள 
தட்்டயோ்க, சுருட்டப்ட்ட 
அல்லது த்ளரவோ்க மடித்து 
்வக்்கவும்.

• இரவு முழுவதும் ்ோது்கோப்ோன 
்யன்ோட்டிற்்கோ்க ஒரு 
சதர்மோஸடோட் ்கட்டுப்ோட்்டக் 
ச்கோண்டிருக்்கவபில்்ல 
என்ோல், ெீங்கள் ்டுக்்்கக்குச் 
செல்வதற்கு முன 
்்ோர்வ்க்்ள அவபிழ்த்து 
வபிடுங்கள்.

• செ்கண்ட் ்ஹண்ட் 
்்ோர்வ்க்்ள வோங்கோமல் 
இருக்்க முயற்ெி செய்யுங்கள் 
மற்றும் ்தய்மோனம் மற்றும் 
்கிழிந்ததோ என அடிக்்கடி 
ெரி்ோரக்்கவும்.

• உற்்த்தியோ்ளரின 
அ்ிவுறுத்தல்்க்்ள எப்்ோதும் 
்பின்ற்்வும்.

மகின்ொரம்

மகின் தகீய எவவாறு 
தவிரப்பது
• சவப்ம்டவ்தத் தடுக்்க 
ெரியோன ஃ்பியூ்ைப 
்யன்டுத்துவ்த எப்்ோதும் 
ெரி்ோரக்்கவும்.

• ெீங்கள் ஒரு மின ெோதனத்்த 
வோஙகும் ்்ோது ஒரு 
்பிரிட்டிஷ் அல்லது ஐ்ரோப்பிய 
்ோது்கோபபு அ்டயோ்ளத்்த 
்வத்திருப்்த உறுதி செய்து 
ச்கோள்ளுங்கள்.

• வோஷிங சமஷின்கள் ்்ோன் 
ெில ெோதனங்கள் அதி்க 
ஆற்்ல் ச்கோண்ட்வயோ்க 
இருப்தோல், தனித்தனி்ய ்பி்ளக் 
்வத்திருக்்க ்வண்டும்.

• ஒரு ெோக்ச்கட்டில் ஒரு ்பி்ளக்்்க 
்வத்து முயற்ெிக்்கவும்.

• மினெோதனப ச்ோருட்்க்்ள 
ெோரஜ் செய்யும் ்்ோது, 
உற்்த்தியோ்ளரின 
வழிமு்்்க்்ளப ்பின்ற்்ி, 
ெோர்ஜர்கள் ஐ்ரோப்பிய 
்ோது்கோபபுத் தரங்களுடன 
இைஙகுவ்தக் கு்ிக்கும் CE 
கு்ி்யத் ்தடுங்கள்.

நீஙகள் ொதனஙககைப் 
பயன்படுத்தாததபாது 
அல்லது படுக்ககக்குச 
தெல்லும்தபாது அவற்கறத் 
துண்டிக்கவும்.

நீட்டிப்பு லீட் அல்லது 
அடைாப்டைருக்கு எத்தகன 
ஆம்ப்ஸ எடுக்கலாம் என்ற 
வரம்பு இருக்கும், எனதவ 
த ீஅபாயத்கதக் குகறக்க 
அவற்கற ஓவரதலாட் 
தெய்யாமல் கவனமாக 
இருஙகள்.

உபகரணஙகள் தவவதவறு 
அைவு ெக்தகிகயப் 
பயன்படுத்துககின்றன - ஒரு 
ததாகலக்காட்ெகி 3amp பிைக் 
மற்றும் ஒரு வாக்யூம் 
ககிைனீர ஒரு 5amp பிைக்ககப் 
பயன்படுத்தலாம்.

வரம்கப அறகி்நதகிருஙகள்!

முக்ககிய குறகிப்பு

ஓவரதலாடு தவண்டைாம்
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தமழுகுவரத்தகிகள்

தமழுகுவரத்தகிகள் 
ெரியான தஹால்டைரில் 
பாதுகாக்கப்படுவகதயும், 
தகிகரசெசீகலகள் தபான்ற 
தபீ்பிடிக்கக்கூடிய 
தபாருட்கைிலகிரு்நது 
விலககி இருப்பகதயும் 
உறுதகிதெய்யவும்.

• ெீங்கள் அ்்்ய வபிட்டு 
சவ்ளி்யறும் ்்ோது 
சமழுகுவரத்தி்க்்ள 
அ்ைத்து, இரவபில் அ்வ 
முழு்மயோ்க சவ்ளி்யறுவ்த 
உறுதிப்டுத்திக் ச்கோள்ளுங்கள்.

• குழந்்த்க்்ள சமழுகுவரத்தி 
ஏற்்ி தனியோ்க வபிடக்கூடோது.

• எல்ஈடி அல்லது ்்ட்டரியபில் 
இயஙகும் ்்கண்டில்்க்்ளப 
்யன்டுத்த முயற்ெியுங்கள்.

• செல்லப்பிரோைபி்க்்ள 
சமழுகுவரத்தியபில் இருந்து 
வபிலக்்கி ்வக்்கவும்.

• தீபச்ட்டி்கள் மற்றும் 
்லட்டர்க்்ளக் 
குழந்்த்களுக்கு எட்டோத 
இடத்தில் ்வக்்கவும்.

• குழந்்த்க்ளோல் ்யன்டுத்த 
முடியோத ்லட்டர்கள் மற்றும் 
தீபச்ட்டி்க்்ள மட்டும் 
வோஙகுங்கள்.

தசீப்பதடை்டைகிகை் இப்போது 
இந்த எெ்ெரகிக்கக லதபகிைகக் 
கொண்டைுை்ைன.

 

ெகிகதரட்டுகள்

ெகிகதரட்டுககை ெரியாக 
துண்டித்து, கவனமாக 
அப்புறப்படுத்துஙகள். 
அவற்கற தவைிதய 
தபாடுஙகள். தவைிதய!

• ்டுக்்்கயபில் பு்்க்பிடிக்்க 
்வண்டோம்.

• சவ்ளிபபு்ங்களுக்குச் செனறு 
பு்்கத்துவபிட்டு ெி்கரட்்க்்ள 
அ்ைத்துவபிடவும் – இது 
உள்பு்ங்க்ளில் பு்்கப்்த வபிட 
்ோது்கோப்ோனது.

• மு்்யோன ஆஷ்ட்்ர 
்யன்டுத்தவும் – 
குப்்க்கூ்டயபில் 
்்ோடோதீர்கள்.

• உங்கள் ஆஷ்ட்்ர ச்கோட்டி 
வபிடோத்டியும் எரிந்து வபிடோத 
ச்ோரு்ளோல் தயோரிக்்கப்ட்டதோ்க 
இருப்்த உறுதிப்டுத்திக் 
ச்கோள்்ளவும்.

• சுற்்ிலும் எங்கிலும் ெி்கரட், 
ெி்கோர அல்லது ்்ப வபிழோத்டி 
்ோரத்துக் ச்கோள்்ளவும். அ்வ 
எங்கோவது வபிழுந்து தீ ்ற்்ிக் 
ச்கோள்்ள வோய்பபுள்்ளது.

• ஆ்த்்தக் கு்்க்்க ெி்ந்த 
வழி வபிட முயற்ெிப்து 
தோன, ்த்வப்ட்டோல் 
எனசஹச்எஸைின உதவபி்யப 
்யன்டுத்திக் ச்கோள்்ளவும். வபிட 
்வண்டோம் என்ோல், ்வப்பிங 
செய்து ்ோரக்்கவும்.

• ்ெோரவோ்க இருக்கும்்்ோது 
மருத்துவர ஆ்லோெ்னப்டி 
மருந்து்க்்ள எடுத்துக் 
ச்கோள்ளும்்்ோது, அல்லது 
குடித்துக் ச்கோண்டிருக்கும்்்ோது 
பு்்க்பிடித்தோல் கூடுதல் 
அக்்க்் எடுத்துக் ச்கோள்்ளவும். 
ெீங்கள் தூங்கி வபிடலோம், உங்கள் 
்டுக்்்க அல்லது ்ெோஃ்ோவபில் 
தீப்ற்்ிக் ச்கோள்்ளலோம்.

• முழு்மயோ்க ெோரஜ் ஏ்ியதும் 
ஈ-ெி்கசரட்்க்்ள ்பி்ள்கில் இருந்து 
எடுத்துவபிடுங்கள், ெரியோன 
ெோர்ஜ்ரப ்யன்டுத்துவ்த 
உறுதிப்டுத்திக் ச்கோள்ளுங்கள்.

• ெட்டத்துக்குப பு்ம்்ோ்கத் 
தயோரிக்்கப்ட்ட ெி்கசரட்்க்்ளப 
பு்்கக்்கோதீர்கள்.

முக்ககிய குறகிப்பு முக்ககிய குறகிப்பு

அவற்கற தவைிதய 
தபாடுஙகள். தவைிதய!

தமழுகுவரத்தகிகளுடைன் 
கவனமாக இருஙகள்

ஆபத்து!  
த ீகுழ்நகதககைக் 
தகால்லும்
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• தப்பிக்கும் வழி்யத் 
திட்டமிட்டு, எப்டி தப்பிப்து 
என்து அ்னவருக்கும் 
சதரியும் என்்த 
உறுதிப்டுத்தவும்.

• சவ்ளி்யறும் வழி்கள் 
சத்ளிவோ்க ்வக்்கப்ட்டுள்்ளதோ 
என்்த உறுதிப்டுத்தவும்.

• உங்கள் வடீ்டிற்கு உள்்்ளயும் 
சவ்ளி்யயும் செல்லும் 
ெோதோரை வழி்ய ெி்ந்த வழி.

• முதல் வழி தடுக்்கப்ட்டோல் 
இரண்டோவது வழி்யப ்ற்்ி 
ெிந்தியுங்கள்.

• உங்கள் தப்பிக்கும் திட்டத்்தப 
்யபிற்ெி செய்ய ெில ெிமிடங்கள் 
எடுத்துக் ச்கோள்ளுங்கள்.

• உங்கள் வடீ்டின த்ளவ்மபபு 
மோ்ினோல், உங்கள் திட்டத்்த 
மதிப்ோய்வு செய்யவும்.

கதவு மற்றும் ஜன்னல் 
ொவிககை அகனவரும் 
காணக்கூடிய இடைத்தகில் 
கவக்கவும்.

முக்ககிய குறகிப்பு

ஸதமாக் அலாரஙககைப் 
தபாருத்துவது தநருப்பிலகிரு்நது 
உஙககைப் பாதுகாத்துக் 
தகாள்வதற்கான முதல் 
முக்ககியமான படியாகும். 
ஆனால் இரவில் ஒருவர 
தென்றால் என்ன தெய்வரீகள்?

இ்நதப் பகுதகி அவெரகால 
சூழலுக்கு ஏற்ற தகிட்டைத்கத 
உருவாக்க உதவும்.

பாதுகாப்பாக

தப்பிக்க

தகிட்டைமகிடுஙகள்

தப்பிக்கும் பாகதகய 
அகமக்கவும்

16 17



உஙகள் தப்பித்தல் தடுக்கப்பட்டைால் என்ன 
தெய்வது

உஙகைால் தவைிதய வர 
முடியாவிட்டைால், ஜன்னல் 
மற்றும் ததாகலதபெகியுடைன் 
அகனவகரயும் ஒதர 
அகறக்குள் அகழத்துச 
தெல்லுஙகள்.

• பு்்க்யத் தடுக்்க ்கதவபின 
அடிப்குதியபில் ்டுக்்்க்ய 
்வக்்கவும்.

• 999ஐ அ்ழயுங்கள், ்பி்கு 
ெோ்ளரத்்தத் தி்ந்து “HELP FIRE” 
எனறு ்கத்தவும்.

• ெீங்கள் த்ரயபி்லோ அல்லது 
முதல் த்ளத்தி்லோ இருந்தோல், 
ெீங்கள் ்ஜனனல் வழியோ்க 
தப்பிக்்க முடியும்.

• உங்கள் வழீ்ச்ெி்யத் 
தைபிக்்கவும், ்கவனமோ்க ்ீக்ழ 
இ்க்்கவும் ்டுக்்்க்யப 
்யன்டுத்தவும். குதிக்்க 
்வண்டோம்.

• ்ஜனன்லத் தி்க்்க 
முடியோவபிட்டோல் ்ீகழ் 
மூ்லயபில் உள்்ள 
்கண்ைோடி்ய உ்டக்்கவும். 
துண்டிக்்கப்ட்ட வபி்ளிம்பு்க்்ள 
ஒரு துண்டு அல்லது ்்ோர்வ 
மூலம் ்ோது்கோப்ோ்க ்வக்்கவும்.

த ீஏற்பட்டைால் என்ன தெய்வது

தகீய நீஙகதை 
ெமாைிக்காதரீகள். அகத 
நகிபுணரகைிடைம் விட்டு 
விடுஙகள்.

• அ்மதியோ்க இருங்கள் மற்றும் 
வபி்ரவோ்க செயல்்டுங்கள், 
வபி்ரவபில் அ்னவ்ரயும் 
சவ்ளி்யற்்வும்.

• எனன ெடந்தது என்்த 
ஆரோய்வதற்்்கோ அல்லது 
மதிபபுமிக்்க ச்ோருட்்க்்ள 
மீட்்தற்்்கோ ்ெரத்்த 
வைீோக்்கோதீர்கள்.

• பு்்க இருந்தோல், ்கோற்று 
சத்ளிவோ்க இருக்கும் இடத்தில் 
கு்்வோ்க ்வக்்கவும்.

• ்கத்வத் தி்ப்தற்கு முன, 
அது சூடோ்க இருக்்கி்தோ எனறு 
்ெோதிக்்கவும். அது இருந்தோல், 
அ்தத் தி்க்்க ்வண்டோம் – 
மறுபு்ம் செருபபு இருக்கும்.

• ெீங்கள் ்கட்டிடத்்த வபிட்டு 
சவ்ளி்ய்ியவுடன 999 ஐ 
அ்ழக்்கவும். 999 அ்ழபபு்கள் 
இலவெமோன்வ.

முக்ககிய குறகிப்பு

தவைிதயறுஙகள், தவைிதய 
இருஙகள், 999க்கு அகழக்கவும்18 19



ததைிவாக  

கவத்தகிருக்கவும்

ததைிவாக  

கவத்தகிருக்கவும்

உயர மட்டை கட்டிடைத்தகில் இரு்நது தப்பிப்பது எப்படி

• உங்கள் வடீ்டில் உள்்ள 
அ்னவரும் ெீங்களும் உங்கள் 
்கட்டிடத்தின தீ ்ோது்கோப்்யும் 
தீய்ைபபு அலோரங்களும் 
சவ்ளி்ய செல்லும் 
்குதி்களும் இருப்்த 
அ்ிந்திருக்்க ்வண்டும். எல்லோ 
்கட்டிடங்க்ளிலும் ்்ோல தப்பித்து 
செல்வதற்்கோன திட்டத்்தயும் 
ெ்டமு்்்யயும் சதரிந்து 
்வத்திருக்்க ்வண்டும்.

• தீ ஏற்்ட்டோல் லிஃபட் 
மற்றும் ்ோல்்கனி்க்்ளப 
்யன்டுத்துவ்தத் 
தவபிரக்்கவும்.

• பு்்கயபில் குழப்ம்டவது 
எ்ளிது, என்வ ்டிக்்கட்டு்க்்ள 
அ்டய ெீங்கள் எத்த்ன 
்கதவு்கள் வழியோ்க செல்ல 
்வண்டும் என்்தக் 
்கைக்்கிடுங்கள்.

• ெீங்கள் சவ்ளி்ய 
செல்வதற்்கோன வழி இ்டயூறு 
இல்லோமலும், ெ்ட்ோ்த 
அல்லது மோடி்டிக்்கட்டு்க்ளில் 
செருபபு உண்டோக்கும் 
எதுவும் இல்லோமல் ்ோரத்துக் 
ச்கோள்ளுங்கள் – ச்ட்டி்கள் 
அல்லது குப்் ்்ோன்்வ

• ்டிக்்கட்டு்க்ளின ்கதவு்கள் 
பூட்டப்டவபில்்ல என்்த 
உறுதிப்டுத்தவும்.

• ்பி்ளோக்்கில் எச்ெரிக்்்க அ்மபபு 
இருந்தோலும், உங்கள் செோந்த 
வடீ்டிற்கு பு்்க அலோரங்க்்ளப 
ச்் ்வண்டும்.

உஙகள் ஆகடைகள் தபீ்பிடித்தால் என்ன தெய்வது

• சுற்றகி ஓடைாதரீகள், 
நீஙகள் தபீ்பிழம்புககை 
தமாெமாக்குவரீகள்.

• படுத்துக்தகாண்டு சுற்றவும். 
இதனால் த ீபரவுவதகில் ெகிரமம் 
ஏற்படுககிறது.

• தகாட் அல்லது தபாரகவ 
தபான்ற கனமான தபாருைால் 
தபீ்பிழம்புககை அகணக்கவும்.

• நகிகனவில் கவத்து 
தகாள்ளுஙகள், நகிறுத்துஙகள், 
கசீதழ தபாடுஙகள் மற்றும் 
உருளுஙகள்!

STOP! DROP! ROLL!நகிறுத்துஙகள்! கசீதழ தபாடுஙகள்! உருளுஙகள்! 
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பட்டியகல ெரிபாரக்கவும்

தீ ்ரவோமல் தடுக்்க இரவபில்  
்கதவு்க்்ள மூடவும்.

உங்கள் உ்்வபிப்ோன ்்ோன் 
மினெோதனங்கள் இயக்்கப்டும்்டி 
வடிவ்மக்்கப்டோவபிட்டோல், அவற்்் 
அ்ைத்துவபிட்டு, அவபிழ்த்துவபிடவும்.

உங்கள் குக்்கர அ்ைக்்கப்ட்டுள்்ளதோ 
என ெரி்ோரக்்கவும்.

வோஷிங சமஷின்கள், டம்்பிள்  
டி்ரயரஸ மற்றும் டிஷ் வோஷர்க்்ள 
இரவு முழுவதும் இயக்்கோதீர்கள்.

ஹடீ்டர்க்்ள அ்ைத்து, 
ஃ்யர்கோரடு்க்்ள ்்ோடவும். 

சமழுகுவரத்தி்கள் மற்றும்  
ெி்கசரட்டு்க்்ள ெரியோ்க  
சவ்ளி்ய ்வக்்கவும்.

சவ்ளி்யறும் வழி்கள் சத்ளிவோ்க 
்வக்்கப்ட்டுள்்ளதோ என்்த 
உறுதிப்டுத்தவும்.

்கதவு மற்றும் ்ஜனனல் ெோவபி்க்்ள 
அ்னவரும் ்கோைக்கூடிய  
இடத்தில் ்வக்்கவும்.

முக்ககிய குறகிப்பு

ஆஃப்

நீஙகள் உறஙகும் 
தபாது தநருப்பினால் 
அதகிக ஆபத்தகில் 
உள்ைரீகள். எனதவ 
நீஙகள் படுக்ககக்குச 
தெல்வதற்கு முன் 
உஙகள் வடீ்கடைச 
ெரிபாரப்பது நல்லது.

படுக்கும் 

முன் 

ெரிபாரக்கவும்

இரவில் கதவுககை மூடைவும்
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செருபபு ஏற்்டும்்்ோது, சவ்ளி்ய 
செனறு, உள்்்ள வரோமல், 999 
அ்ழக்்கவும்.

உங்களுக்கும் உங்கள் வடீ்டுக்கும் 
எனறு கு்ிப்பிட்ட அ்ிவு்ர்யப 
ச்், www.ohfsc.co.uk செனறு உங்கள் 
வடீ்டுக்்கோன செருபபுப ்ோது்கோபபுப 
்ரி்ெோத்ன்ய ெி்்வுசெய்யவும்.
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முக்ககிய குறகிப்பு

தவைிதயறு, 
தவைிதய 
இரு, 999க்கு 
அகழக்கவும்

ஸதமாக்
அலாரஙகள் 
உயிரககைக் 
காப்பாற்றும்
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