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கட்டாய புகக உணர்வுக் கருவிகள்

ஒவ்வவாரு இல்லத்திலும் ஒவ்வவாருதளத்திலும் 
குகைந்ததுஒருபுககஉணர்வுக் கருவியாவது 
நீங்கள்கவத்திருக்க வவண்டும். தீவிபத்தின்வபாது 
புககஉணர்வுக்கருவிகள்முன்கூட்டிவய
எச்சரிக்கின்ைன. கதவுகள் சாத்தப்பட்ட நிகலயில் 
உங்கள் படுக்கக அகையில் நீங்கள் எச்சரிக்கக 
மணிகய வகட்கும்படி இருக்க வவண்டும். 
மின்கலங்கள் சாதாரணமாக ஆண்டுக்கு ஒருமுகை 
மாற்ைப்பட வவண்டும்.  வசாதகன வபாத்தாகன 
அழுத்தி புகக உணர்வுக்கருவிககள வசாதிக்க 
வவண்டும்.



கட்டாயமான தீ அகணப்புக் கருவிகள்

ஒவ்வவாரு இல்லத்திலும் தீயகணப்புக் குழாய் 
அல்லது தீயகணப்பான் இருக்கவவண்டும். இரண்டும் 
இருப்பது நல்லது. தீயகணப்பாகன எளிதில் எடுக்கும் 
வண்ணம் இருக்கவவண்டும். வடீ்டில் உள்ளவர்கள் 
அகனவரும் அது இருக்குமிடத்கத அைிந்திருக்க 
வவண்டும்.  பயன்படுத்தும் முகைககள வாசியுங்கள்.



தீகய தடுத்தல்1

மின்னடுப்கப பயன்படுத்தும்வபாது ஒரு கண் அதன் மீது இருக்கட்டும். 
சகமக்கும்வபாது ஏவதனும் குறுக்கீடு ஏற்பட்டால் அகனத்து 
அடுப்புக்ககளயும் அகணத்துவிடவும். மின்னடுப்பு அலாரம் அல்லது 
தானாக அகணயும் கருவிகய வபாருத்தவும். எரியும் வநருப்கப 
பயன்படுத்தும்வபாது எச்சரிக்ககயாக இருக்கவவண்டும். எரியும் 
வமழுகுவர்த்தி இருக்கும் அகைகயவிட்டு வவளிவயைக்கூடாது. எரியும் 
திரிககள ஒருவபாதும் எளிதில் தீப்பற்ைக்கூடிய வபாருட்கள் அருகில் 
கவக்கக் கூடாது. சாம்பகல ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் வகாட்டவும்.
சூடான சாம்பகல குப்கபத்வதாட்டியில் வபாடவவண்டாம்.



தீகய தடுத்தல் 2

நீங்கள் வடீ்கட விட்டு வவளிவய 
வசல்லும் முன்பு அல்லது 
படுக்ககக்குச் வசல்லும் முன்பு,
அகனத்து துகவக்கும் இயந்திரங்கள், 
மற்றும் பாத்திரம் கழுவும் 
இயந்திரங்ககள நிறுத்திவிட 
வவண்டும். தகுதிவபற்ை 
மின்பணியாளர்கள் மட்டுவம 
மின்சாதனங்கள் அல்லது 
இகணப்புககள நிறுவவவா அல்லது 
பழுது நீக்கவவா வவண்டும். அருகில் 
கிடக்கும் கட்டிட சாமான்கள், அட்கடப்
வபட்டிகள் மற்றும் பிை எரியும் கழிவுப் 
வபாருட்கள் தீ விபத்தின்வபாது
வவகமாக எரியக் காரணமாகிைன.  
மாடிப்படிகள் மற்றும் வாகனம்
நிறுத்துமிடங்களில் எரியும் வபாருட்கள் 
இல்லாமல் இருப்பகத உறுதி 
வசய்யுங்கள். கழிவுக்வகாள்கலன்ககள 
கட்டிடத்திலிருந்துவதாகலவில் 
கவயுங்கள்.



தீ விபத்தின்வபாது வசய்யவவண்டியது
1) பாதுகாப்பு
அகனவரும் வவளிவய வசல்வகத உறுதி 
வசய்ய வவண்டும். புகக சூழந்த வழியாக 
தப்பிப்பது அபாயகரமானது. கதவுககள
மூடவும். முன்வப ஒப்புக்வகாள்ளப்பட்ட 
கூடும் இடத்திற்கு வசல்லவும்.

2) அைிவித்தல்
தீயகணப்புத்துகை அவசர எண் 110-ஐ 
அகழத்து வதரிவிக்கவும். எரியும்
கட்டிடத்தின் துல்லியமான விலாசத்கத 
கூைவும்.

3) அகணத்தல் 
தீ வபரிதாகவில்கல என்ைால்   
தீயகணப்புக் குழாய் அல்லது 
தீயகணப்பான் வகாண்டு அகணக்க முயற்சி 
வசய்யவும். உங்ககள ஆபத்தில் உட்படுத்திக் 
வகாள்ளவவண்டாம். புகக அதிக 
விஷமானது.

சூழ்நிகலகய நீங்கள் மதிப்பிடுவது இந்த 
வசயல்பாடுககள வரிகசப்படுத்தி வசயல்பட 
முடிவவடுக்க உதவும். தீயகணப்பு
பயிற்சிகய அடிக்கடி வசய்துவகாள்வதால், 
என்ன வசய்ய வவண்டும் என்ை 
அனுபவத்கத எல்வலாரும் வபை முடியும்.



குழந்ததகளுக்கு தகீ்காயங்கள் ஏற்படாமல்  துத்ததல்

• நீங்கள் குழந்கதக்குப் பாலூட்டும் 
வபாது அல்லது குழந்கதவயான்கை 
ககயில் கவத்திருக்கும் வபாது 
சூடான குடிபானங்ககளத் 
தவிர்க்கவும்.

• வநருப்பு ஏரிக்கும் இடம், மின்சார 
வவப்பமூட்டி, மின்சாரக்கணப்பு 
அடுப்பு மற்றும் இது வபான்ை 
சூடான வமற்பரப்புக்களுடன்
குழந்கதகளுக்கு இலகுவில்
வதாடர்பு ஏற்படாமல் இருப்பகத
உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளவும்

• குளிக்கும் வதாட்டியில் நீரின் 
வவப்பநிகல மற்றும் குழந்கதகள் 
சூடான நீகர நிரப்பமாலும் 
கவனித்துக் வகாள்ளுங்கள். வகாதிநீர் 
வகாள்கலனின் வவப்பநிகலகய
சரிவசய்யவும்



குழந்ததகளுக்கு தகீ்காயங்கள் ஏற்படாமல்  துத்ததல்

• குழந்கதககள வகாதிக்கும் 
சகமயல் பாத்திரங்களிலிருந்து 
அதிக தூரத்தில் கவத்திருங்கள்.

• வதநீர் வகாதிகலன்- வகாதிகலன்
மற்றும் மின்கம்பி இரண்கடயும் 
கவப்பது பற்ைி சிந்தியுங்கள்.

• வமகச விரிப்பு, வகாப்பிக் 
வகாப்கபகள், வமழுகுவர்த்திகள் 
வபான்ைவற்கைக் கவனித்துக்
வகாள்ளுங்கள். குழந்கதகள் அகத 

கீவழ இழுக்கலாம். 



பிள்களக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டால்

• கடுகமயான தீக்காயங்கள் 
இருப்பதாக சந்வதகம் ஏற்பட்டால் 
சுமார் 20 பாகக தண்ணரீில் 20 
நிமிடங்கள் குளிரச் வசய்யுங்கள். 
இது எல்லா வயதுப்

பிள்களகளுக்கும் வபாருந்தும்..
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இந்த பிரசுரம் 30 க்கு வமற்பட்ட வமாழிகளில் வநார்வவ தீ தடுப்பு சங்க 
வகலத்தளமான: www.brannvernforeningen.no/brannsikker இல் கிகடக்கும்.

http://www.brannvernforeningen.no/brannsikker

