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உலகில் ெதாழில்

ைறயில்

ன்ேனறிய

நா களிேலேய, தீ விபத் க்களினால் அதிக
அளவில் மரணம் நிகழ்வ
தான். ஒவ்ெவா

அெமாிக்காவில்

வ ட ம் சுமார் 2 மில் யன்

தீ விபத் க்கள் நிகழ்வதாகக் கூறப்ப கிற .
இவற் ள் சுமார் எண்ப

சதவிகித மரணங்கள்

களில் நிகழ்பைவ.
அெமாிக்காவில்
விபத் க்க

களில் ேந ம் தீ

ள், சைமயலைறயில் நிகழ்பைவேய

அதிகம். அஜாக்கிரைதயான ைக பி த்த
ஒ

க்கிய காரணம். விபத் க்க

மரணங்க

ம் நிகழ இரண்டாவ

காரணம்

ட்

ம்

ம்,
க்கிய

ள்ள ஹீட்டர்கள். அ க்குமா

கைள விட தனிப்பட்ட

களில்,

ஹீட்டர்களால் நிக ம் தீ விபத் க்க
அபாயம் அதிகம் என்

க்கான

கண் பி க்கப்பட் ள்ள .
ரதி ஷ்டவசமாக, வ டந்ேதா ம் சுமார்
20,000 விபத் க்கள் குழந்ைதகளால்

நிகழ்கின்றன. 2001-ஆம் ஆண் ல், 14 மற் ம்
அதற்கு உட்பட்ட வயதில், 493 குழந்ைதகள்
மரணம் அைடந் ள்ளனர். அெமாிக்காவில்
எ க்கப்பட்ட கணக்ெக ப்பின்ப , ஒவ்ெவா
வ ட ம் சராசாியாக 40,000 ேப க்கு
தீக்காயங்க

ம், 4,400 ேப க்கு மரண ம்

நிகழ்கிற . சுமார் 100 தீயைணப்
தீயைணக்கும் பணியில் ஈ பட்

ரர்கள்,
க்கும் ேபா

மரணம் அைடகிறார்கள்.
தீ விபத் க்கைள ம் மரணங்கைள ம் த க்க
சிறந்த வழி,

ன்கூட் ேய தயார் ெசய்

ெகாள்வ ம், விபத் கைளப் பற்றிய
(கல்வி)அறி ம் ஆகும். தீ விபத்தி
ஒ

ந்

தப்ப

திட்டம் தீட் , அதற்கான பயிற்சிைய

கு ம்பத்தா டன் இைணந்
குழந்ைதக

க்கு தீ விபத்தின் ேபா

அபாயங்கைளப் பற்றி அறி
காக்கும்

ேமற்ெகாள்வ ம்,
ேந ம்

த் வ ம், உயிர்

க்கிய ெசயல்களாகும். விபத் க்குத்

தம்ைம சாியான

ைறயில் தயார் ெசய்தி க்கும்

கு ம்பத்திற்கு, ேசதமின்றி தப்பிக்க வாய்ப் கள்
அதிகம். ேம

ம் விவரங்கள் அறிய, கீேழ

ெகா க்கப்பட்

க்கும் BSTTW தீப்பா காப் ப்

பிரசுரத்ைதப் பா ங்கள்.

சைமயலைற தீக்காயங்கைளத்
தவி ங்கள்
ஒவ்ெவா வ ம் தன

பா காப்பிற்குப்

ெபா ப்ேபற்ப டன், கு ம்பத்தாாின் மற் ம்
நண்பர்களின் பா காப்பிற்கும் ெபா ப்ேபற்ப
மிக ம்

க்கியம்.

இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்

ங்கள்:

1. சைமக்கும் ேபா , அ ப்பின் அ கிேலேய
இ ங்கள்.
2. சூடான உண ப் ெபா ட்கைள,
ேமைஜயின் மத்தியில் ைவ ங்கள்.
3. சைமக்கும் பாத்திரம் தீப்பி த் க்
ெகாண்டால்,
அதன் மீ

ேபாட்

ங்கள்.

தண்ணீர் ஊற்றாதீர்கள். தீ

ெபாிதானால், உடன யாக
ெவளிேய ங்கள்.

ட்ைட விட்

சைமயலைற தீக்காயங்கைளத் தவி ங்கள்
(ெதாடர்ச்சி)
4. எண்ைணப் ைக ஏற்பட்டால், தீையக்
குைறத்

ைவ ங்கள்.

5. சைமக்கும் பாத்திரங்களின் ைகப்பி ைய
அ ப்பின் பின் றத்ைத
ேநாக்கி இ க்கும்
வைகயி

ம்,

குழந்ைதக க்கு
எட்டாத வைகயி

ம்

ைவ ங்கள்.
6. குழந்ைதகள் இ க்கக்கூ ய
ேமைஜவிாிப்பின் மீ சூடான உண ப்
ெபா ட்கைள ைவக்காதீர்கள். இதனால்
சூடான உண

ேமேல சிந்தி, தீக்காயங்கள்

உண்டாகலாம்.
7. குழந்ைதகைள சைமயலைறயில்
விைளயாட அ

மதிக்கக் கூடா .

சைமயலைற தீக்காயங்கைளத் தவி ங்கள்
(ெதாடர்ச்சி)

8. குழந்ைதகள் அல்ல ெசல்லப்பிராணிகளின்
அ கில் சூடான உண ப் ெபா ட்கைள
எ த் ச் ெசல்லாதீர்கள். உண ப்
ெபா ட்கள் அவர்களின் மீ

வி ந்தால்,

காயம் ஏற்படக் கூ ம்.

9. குழந்ைதகைள சுத்தம் ெசய்ய பயன்ப த் ம்
ெபா ட்கைளத் ெதாட அ

மதிக்காதீர்கள்.

10. எளிதில் தீப்பி க்கக் கூ ய திரவங்கள்
அடங்கிய பாட் ல்கைள ம், AEROSOL
ெபட் கைள ம் இ க்கமாக
ைவ ங்கள். குளிர்ந்த, காற்ேறாட்டமான
இடத்தில், தீப்ெபாறிகள் தீண்டாத வண்ணம்
அவற்ைற பா காத்

ைவ ங்கள்.

சூட் னால் வாயில் ஏற்ப ம்
காயங்கைளத் தவி ங்கள்
மிகச்சூடான உண ப் பதார்த்தங்களினால்
அைனவ க்கும், ெபாியவர்க

க்கும் கூட,

காயம் ஏற்படலாம்.

இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்
1. சிறிய குழந்ைதக

க்கு உண

ங்கள்:
ெகா க்கும்

ன்னர், சூடாக இல்லாமல் இ க்கிறதா
என்

பாிேசாதித் ப் பா ங்கள்.

2. ேகக் மிதமான சூட் ல் இ ந்தா
அத

ள் இ க்கும் ஜாம் அல்ல

ம்,
க்ாீம்

மிக ம் சூடாக இ க்கலாம். இ
உண்பவ க்கு காயம் விைளவிக்கக் கூ ம்.
3. சூடான உணைவ உடன யாக
உண்ணாமல், 2 அல்ல
கழித்

3 நிமிடங்கள்

உண்டால், காயங்கைளத்

தவிர்க்கலாம்.

ைமக்ேராேவைவ கவனமாகப்
பயன்ப த் ங்கள்!
ைமக்ேராேவவில் சைமக்கப்ப ம் உண கள்
மிக ம் சூடாக இ க்கக்கூ ம். ைமக்ேராேவவ்
பாத்திரம் சூடாக இல்லாவிட்டா
இ க்கும் உண

ம், உள்ேள

சூடாக இ க்கலாம். நீங்கள்

மிக ம் கவனமாக இ க்க ேவண் ம்;
பாத்திரத்ைதத் திறந்
ன் , அைத சிறி

உண

உண்பதற்கு

ேநரம் நன்கு ஆற விட

ேவண் ம். உணைவ உண்பதற்கு

ன் , அதன்

சூட்ைட சமமாகப் பரப்ப, அைத நன்றாக கிளறி
விட ேவண் ம் என்பைத எப்ேபா ம் நிைனவில்
ெகாள்

ங்கள்.

இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்

ங்கள்:

1. ைமக்ேராேவவில் உணைவ சூ ப த்த
அதற்குறிய பாத்திரங்கைளேய பயன்ப த்த
ேவண் ம்.

ைமக்ேராேவைவ கவனமாகப்
பயன்ப த் ங்கள் (ெதாடர்ச்சி)
2. குழந்ைதகளின் பால் ட் கைள
ைமக்ேராேவவில் ைவக்காதீர்கள்.
3. பாப்கார்ன் ைபகைளப் பயன்ப த் ம்
ேபா

கவனம் ேதைவ. ைபக்குள் இ க்கும்

பாப்கார்ன் சூடான ஆவி அடங்கிய .
ைபையத் திறக்கும் ேபா , இ

உங்க

க்கு

காயத்ைத விைளவிக்கக் கூ ம்.
குழந்ைதகைள இதைனக் ைகயாள விடாமல்
இ ப்ப

நல்ல . நீங்கேளா உங்கள்

குழந்ைதகேளா, ைபையத் திறக்கும் ேபா
கவனம் ேதைவ.
4. ைமக்ேராேவவில் சூடான உணைவ,
கவனமாக ெவளிேய எ க்க ேவண் ம்.
குறிப்பாக
பாத்திரத்தின்
ேமற்பாகம் சூடாக

ைமக்ேராேவைவ கவனமாகப்
பயன்ப த் ங்கள் (ெதாடர்ச்சி)
இ ந் , காயத்ைத விைளவிக்கக் கூ ம்.

5. ைமக்ேராேவவ், குறிப்பாக அதன் கத ,
சாியாக இயங்குகிற
ெசய்

என்பைத உ தி

ெகாள்ள, அ க்க

பாிேசாதைன ெசய்வ

அதைன

அவசியம்.

6. சூடான உண ப் ெபா ட்கைள
ைமக்ேராேவவி
ந்
பணிைய ெபாியவர்க

ெவளிேய எ க்கும்
ம் இைளஞர்க ம்

மட் ேம ைகயாள ேவண் ம். இந்த
க்கியமான நியதிைய உங்கள்
குழந்ைதகளிடம் கூ ங்கள்.

குளியலைறப் பா காப்
குளியல் ெதாட் யின் அ ப்பாகம் ெவகு ேநரம்
வைர சூடாக இ க்கலாம்.

இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்

ங்கள்:

1. ெபற்ேறாராகிய நீங்கள், 2-3 விரல்கள்
அகல ள்ள அள

வைர குளிர்ந்த நீைர
ெதாட் க்குள்
விட்ட பின்னேர
சுடான நீர் விட
ேவண் ம்.

சூடான நீைர
த ல் வி ம் ேபா சூடாகும்
ெதாட் யின் ப்லாஸ் க் மற் ம் உேலாக
பாகங்கள், குளிர்ந்த நீர் விட்ட பின்ன ம்
கூட, ெவகு ேநரம் வைர சூடாகேவ
இ க்கும்.

குளியலைறப் பா காப் (ெதாடர்ச்சி)
2. உங்கள் குழந்ைதைய ெதாட் க்குள் இறங்க
அ

மதிக்கும்

ன்னர், நீாின் சூட்ைட

நீங்கள் பாிேசாதிக்க ேவண் ம்; அ
மட் மல்லா குழந்ைதக்கும் அைதச்
ெசய்வ எப்ப என் கற் த் தர
ேவண் ம். உங்கள்

ழங்ைகைய

ெதாட் க்குள் சில விநா கள் வைர ைவத் ,
நீாின் சூட்ைட பாிேசாதிக்க ேவண் ம்.
3. மிகச் சூடான நீைர ெதாட் க்குள்
விடாதீர்கள். இ
குழந்ைதக

உங்க

க்கும் உங்கள்

க்கும், காயங்கைள அல்ல

எாிச்சைல ஏற்ப த் ம்.

மின்சாரத்தினால் ஏற்ப ம்
காயங்கைளத் தவி ங்கள்
இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்
1.

ங்கள்:

டாமல் இ க்கும் மின் வயர்கள் மற் ம்
கம்பிகள் இ க்குமிடத்தில் கவனமாக
இ ங்கள்.

2. மின்சாரத்தில் இயங்கும் க விகைள
பயன்ப த்திய பின்னர், அைவகைள சிறி
ேநரம் குளிர்விக்க ைவத்தி ந் , அதன்
பின்னர் பத்திரமான இடத்தில் ைவக்க ம்.
3.
காகிதம்,

ணி,

வாைலகள்,
மற் ம் எளிதில்
தீப்பி க்கக்கூ ய
மற்ற ெபா ட்கள்

மின்சாரத்தினால் ஏற்ப ம் காயங்கைளத்
தவி ங்கள் (ெதாடர்ச்சி)
எவற்ைற ம் மின் ஹீட்டாின் மீேதா, அல்ல
மின் அல்ல

ேகஸ் அ ப்பின் மீேதா

ைவக்காதீர்கள்.
4. ஃ ஸ் எாிந்தாேலா அல்ல

ப்ேரக்கர்

சாியாக இயங்காவிட்டாேலா, அதற்கான
காரணத்ைதக் கண்டறிய ேவண் ம்.
அ க்க

இ

நிகழ்ந்தால், மீண் ம்

நிகழாமல் த க்க, ேதைவக்கதிகமாக
ட் ல் உள்ள மின் சாதனங்கள், விளக்குகள்
ஆகியவற்ைற ப்ேரக்காி
எ த்

ந்

ெவளிேய

வி ங்கள்.

5. அள க்கதிகமாக சுைம ஏற்றி க்கும்
சர்க் ட் கள், இற் ப் ேபான வயர்கள்
மற் ம் ப தான ப்ளக்குகள் ஆகியைவ தீ
அபாயத்ைத விைளவிக்கக்கூ ம்.

மின்சாரத்தினால் ஏற்ப ம் காயங்கைளத்
தவி ங்கள் (ெதாடர்ச்சி)
6. எப்ேபா ம் UL அங்கீகாித்த
ெபா ட்கைளேய வாங்குங்கள்; ஆக்ட்டபஸ்
ப்ளக்குகைள பயன்ப த் வைதத்
தவி ங்கள்.
7. தீ அபாயத்ைதத் த க்க, உங்கள்
ஹீட்டர்கைள, அைத சாியான

ைறயில்

பராமாிக்கெவன அமர்த்தப்பட்ட
அங்கீகாிக்கப்பட்ட நபர்கைளக் ெகாண்
பராமாி ங்கள்.
8. உங்கள் குழந்ைதகளிடம் மின் வயர்கள்
மற் ம் ேகபில்கைள வாய்க்குள்
ேபாடக்கூடா

என்

எச்சாி ங்கள்.

இதனால் பலத்த காயங்க
கூட ஏற்படலாம்.

ம், மரண ம்

சிகெரட் கள், ைலட்டர்கள் மற் ம்
தீக்குச்சிகள்

இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்

ங்கள்:

1. ஆஷ்ட்ேரயிேலா,
ப க்ைகயிேலா,
வாகனத்திேலா,

ட் ல்,

அ வலகத்தில் அல்ல
உணவகத்திேலா எாி ம்
சிகெரட் கைள ைவக்காதீர்கள்.

2. ைலட்டர்கைள ம், தீக்குச்சிகைள ம்
உங்கள் குழந்ைதக

க்கு எட்டாத

ரத்தில்

ைவ ங்கள். உங்கள் குழந்ைதகளிடம்
ைலட்டர்கள் மற் ம் தீக்குச்சிக
விைளயாடக் கூடா
இ

என்

டன்

எச்சாி ங்கள்.

ெபாிய அளவில் தீைய உ வாக்கி,

சிகெரட் கள், ைலட்டர்கள் மற் ம் தீக்குச்சிகள்
(ெதாடர்ச்சி)
உங்கள்
உங்க

ட்ைட அழிக்கக்கூ ம், அல்ல
க்ேகா உங்கள் குழந்ைதக

க்ேகா

காயங்கேளா, மரணேமா விைளவிக்கக் கூ ம்.

3. ைலட்டர்க

ம், தீக்குச்சிக

ம்

விைளயாட் ப் ெபா ட்களல்ல;
அைவக

டன் விைளயாடக் கூடா

என்

உங்கள் குழந்ைதகளிடம் எச்சாி ங்கள்.

ெவ ப் கைளத் தவிர்த்தல்
இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்
1. உங்கள்

ங்கள்:

ட் ல் ேகஸ், மின் அ ப் ,

கணப் அல்ல

ஹீட்டர் இ ந்தால், ேகஸ்
வாைட வ கிற அல்ல
அ ேபாலத்
ேதான் கிற என்
நீங்கள் நிைனத்தால், ைலட்
பல் கைள ேபா வேதா,
சிகெரட் கைள
ஏற் வேதா, ைலட்டர்கள்

அல்ல

தீக்குச்சிகைள ஏற் வேதா, ேகேரஜ்

கத கைள திறப்பேதா, அல்ல
இயக்குவேதா தவ . இ

ெவ ப்ைப

ஏற்ப த்தக்கூ ம். உடன யாக
விட்

ெவளிேய ங்கள்.

வாகனத்ைத
ட்ைட

ெவ ப் கைளத் தவிர்த்தல் (ெதாடர்ச்சி)

2.

ட்ைட விட்

பா காப்பான

ரத்திற்கு

ெசல்ல ம்.

3. உதவிக்கு 911 என்ற ெதாைலேபசி
எண்ைண அைழ ங்கள்.

4.

ட் ற்குள் தி ம்பச் ெசல்வ
பா காப்பான என் தீயைணப்
கூ ம் வைர, ெசல்லாதீர்கள்.

ரர்கள்

தீ(விபத் )ையத் த க்கும்

ைறகள்

இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்

ங்கள்:

1. பயிற்சிேய சிறந்த வழி. தீ விபத்
ஏற்பட்டால் எப்ப தப்பித்
ெவளிேய வ என் கு ம்பத்தினர்
அைனவ ம் ன்கூட் ேய திட்டமிட் க்
ெகாள்ள ேவண் ம். அைனவ ம்
தப்பிக்கும்

ைறகள் சிலவற்றில் பயிற்சி

ெபற ேவண் ம். தீப்பி த்தி க்கும் சமயம்
ட்ைட விட்

ெவளிேயற

யாவிட்டால், தீயைணப்

ரர்கள்

வ ம் வைர பா காப்பாக இ ப்ப
எப்ப என்பைத அறிந் ெகாள்ள
ேவண் ம்.

2.

ைலட்டர்கள் மற் ம் தீக்குச்சிக

விைளயாடாதீர்கள்.

டன்

தீ(விபத் )ையத் த க்கும்

ைறகள்

(ெதாடர்ச்சி)

3.

சிறிய அளவிலான தீ இ ந்தால் மட் ேம
தீயைணப் ப் ெபட் ைய
பயன்ப த்த ேவண் ம்.
உங்கள் பகுதி
தீயைணப்
நிைலயத்தாாிடம் ட் ல்
எவ்விதமான
தீயைணப் ப் ெபட் ைய

ைவத்தி க்கலாம் என்

4.

ட் ன் ஒவ்ெவா

விசாாி ங்கள்.
தளத்தி

ம்,

குைறந்தபட்சம் 1 தீயைணப் ப்
ெபட் யாவ

ெபா த்தி ைவ ங்கள்.

அதைன பயன்ப த்தப் பயிற்சி ெப ங்கள்;
அவ்வப்ேபா

பாிேசாதைன ெசய்

ெபட் ைய நிரப்பி ைவ ங்கள்.

5. ட் ன் ஒவ்ெவா

அைறயி

ம்,

ைகையக் கண்டறி ம் க விையப்
ெபா த்தி ைவ ங்கள்.

தீ(விபத் )ையத் த க்கும்

ைறகள்

(ெதாடர்ச்சி)

6.

ட்

ள்ள, ைகையக் கண்டறி ம்

க விைய ஒவ்ெவா

மாத ம் பாிேசாதைன

ெசய் ங்கள்.

7.

ப த்தி ஆைடகைளேய அணிந் ,

ப த்தியிலான ெமத்ைத உைறகைளேய
பயன்ப த் ங்கள்.

8.

உங்கள்

ணிகள் தீப்பி த் க்

ெகாண்டால், தீ அைண ம் வைர, “நின் ,
கீேழ ப த் , உ

9.

ங்கள்”.

ேமாட்டார் வாகனங்கள் அல்ல

சாமான்கைள, வாசற்ப

மரச்

அல்ல

மா ப்ப களில் நி த்தி ைவக்காதீர்கள். தீ
விபத்

ேநர்ந்தால், நீங்க

கு ம்ப ம்

ம் உங்கள்

ட்ைட விட்

ெவளிேய வதற்கும், தீயைணப்
ட் ற்குள் வ வதற்கும் இ
அெசௗகாியமாக இ க்கும்.

ரர்கள்

தீப்பா காப் ப் பட் யல்
ன்

மாதங்க

க்கு ஒ

ைறயாவ ,

தீப்பா காப் பட் யைலப் ப த் , மதிப்பீ
ெசய்வ

க்கு இல்ைல

அவசியம். சில ேகள்விக

என்ற பதில் இ ந்தால் அவற்ைற ம ப
மதிப்பிட் ,

ம்

ட் ல் ெசய்ய ேவண் ய

மாற்றங்கைள

ந்த வைரயில் விைரவாக

ெசய்ய ேவண் ம். இ , உங்கள்

ட் ல்

ஏற்படக்கூ ய தீ விபத் க்கைள ம், அதனால்
நிகழக்கூ ய மரணங்கைள ம் த க்கும்.
தீப்பா காப் ப் பட் யல்
தீ விபத் க்கு
தீப்பி த்த

ட்

ந்

நீங்க

ன் திட்டமி தல்

ஆம் இல்ைல

ம் உங்கள் கு ம்பத்தா ம் பா காப்பாக

ெவளிேயற, குைறந்தபட்சம் இரண்

திட்டங்களாவ

தீட் ,

அவற் க்கான பயிற்சிைய ேமற்ெகாண்டீர்களா?
ட்ைட விட்

ெவளிேய ம் பாைதகள் தைடகளின்றி உள்ளனவா?

தீ விபத்

ேநர்ந்தால், தீயைணப் நிைலயத் டன் உடன யாக ம்,

சாியான

ைறயி

ம் ெதாடர் ெகாள்ள உங்க

க்கும், உங்கள்

கு ம்பத்தா க்கும் ெதாி மா?

குழந்ைதக

க்காக

சிறிய குழந்ைதகள் கண்காணிக்கப்படாம
இ க்கக்கூடா

என்ற நியதி உங்கள்

ம், தனித்

ஆம் இல்ைல

விடப்பட் ம்

ட் ல் உள்ளதா?

உங்க

க்கும் உங்கள் குழந்ைதகளின் பா காப்பாளர்க

விபத்தின் ேபா
என்ப

ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய

க்கும், தீ

தல் நடவ க்ைக என்ன

ெதாி மா?

— அைனவ ம் உடன யாக ெவளிேய ங்கள்; ம ப
ட்

ம்

ள் ெசல்லாதீர்கள்.

உங்கள் குழந்ைதகளின் பா காப்பாளர்கள் தீப்பா காப்பின்
க்கியத் வத்ைத அறிந்தவர்களா; விபத்தின் ேபா
உங்கள

திட்டங்கள் பற்றி அவர்க

ெவளிேய ம்

க்குத் ெதாி மா?

— உங்கள் குழந்ைதகளின் பா காப்பாளர்க
திட்டங்கைள ம், தீ விபத்ைத சாியான

க்கு உங்கள்

ைறயில் ெதாிவிப்ப

பற்றி ம்

விளக்குங்கள்.
தீ விபத்

ேநர்ந்தால், தீயைணப் நிைலயத் டன் சாியான

ைறயில்

ெதாடர் ெகாள்ள உங்கள் குழந்ைதகளின் பா காப்பாளர்க

க்கு

ெதாி மா?

சாியான

ைறயில் ைகப்பி த்தல்

ப க்ைகயில் ைகபி த்தல் உங்கள்
சிகெரட்ைடத்

க்கிப் ேபா ம்

என்பைத உ தி ெசய்

தீக்குச்சிக

க்கிற

ன், நன்றாக அைணக்கப்பட்
ம்

ன், சிகெரட்

க்கிற

100%

என்பைத உ தி ெசய்

ம் ைலட்டர்க

ைவக்கப்பட்

ட் ல் தைட ெசய்யப்பட் ள்ளதா?

ெகாள்கிறீர்களா?

— ப க்ைகக்குச் ெசல்
அைணக்கப்பட்

ஆம் இல்ைல

ம் குழந்ைதக

ெகாள்

ங்கள்.

க்கு எட்டாத இடத்தில்

இ க்கின்றனவா?

— தீக்குச்சிகைள ம் ைலட்டர்கைள ம் குழந்ைதக

க்கு எட்டாத

உயரத்தில் ைவ ங்கள்.

ஹீட்டர்க
ஹீட்டர்க

ம், அ ப் க

ம், சைமயலைற ம்

ம், ைக ேபாக்கிக

ம் நல்ல நிைலைமயி

YES

ம்,

தீ விபத்ைத ஏற்ப த்தாத வண்ணம் சுவர்கள் மற் ம் கூைறக்கு
அ காைமயில் இல்லாம
— கணப்பி
ஒ

ந்

ம் உள்ளனவா?
தீப்ெபாறிகள் பறக்காத வண்ணம், எப்ேபா ம்

திைரைய பயன்ப த் ங்கள்.

உங்கள்

ட் ல் நகர்த்தக்கூ ய ஹீட்டர்கள் இ ந்தால், அைவ சாியாகப்

NO

பராமாிக்கப்பட் , பா காப்பான இடங்களில் ைவக்கப்பட்
இ க்கின்றனவா?
— நகர்த்தக்கூ ய ஹீட்டர்கைள மனிதர்கள், திைரச்சீைலகள்,
மற் ம் ேமைஜ,நாற்கா கள் ஆகியவற்றி
உங்கள்

ந்

தள்ளி ைவ ங்கள்.

ட் ன் ஹீட்டர்கைள வ டத்திற்கு ஒ

ைற பாிேசாதைன

ெசய்கிறீர்களா?
— உங்கள

ஹீட்டர்கைள வ டத்திற்கு ஒ

ெசய் , சுத்தம் ெசய்வ
சைமக்கும் ேபா

மிக ம்

க்கியம்.

இ க்கமான ஆைடகைளேய அணிகிறீர்களா?

அ ப்பின் தீைய சாியான, பா காப்பான
உங்க

ைற பாிேசாதைன

ைறயில் அைணக்க

க்குத் ெதாி மா?

மின்சாரம்
மின் வயர்கள் கார்ெபட் க

க்கு அ யி

ஆம் இல்ைல

ம், ஆணிகளின் ேம

ம்

ெசல்லாமல் பார்த் க் ெகாள்கிறீர்களா?
ப்ேரக்கர் அல்ல
ேநர்ந்த

என்

ஃப் ஸ் இயங்காவிட்டால், என்ன ேநர்ந்த , ஏன்
பார்க்கிறீர்களா?

ஃப் ஸ் ெபட் யில், ஃப் ஸ்கள் சாியான இடத்தில்
ெபா த்தப்பட் ள்ளனவா?
ெதாைலக்காட்சிப் ெபட்
ைவக்கப்பட்

காற்ேறாட்டமான இடத்தில்

க்கிறதா?

— மிக ம் சூடாக ஆவைதத் த க்கும் ெபா ட்
ெபட்

ெதாைலக்காட்சிப்

காற்ேறாட்டமான இடத்தில் ைவக்கப்பட ேவண் ம்..

நல்ல

ைறயில்

ட்ைடப் பராமாித்தல்

பரண், பாதாள அைற, அலமாாிகள், ேகேரஜ், மற் ம்

ஆம் இல்ைல

ட் ன்

பின் றத்ைத சுத்தமாக ைவத்தி க்கிறீர்களா?
ெபட்ேரால் மற் ம் எளிதில் தீப்பி க்கக்கூ ய திரவங்கைள
பா காப்பான ட் களில், குழந்ைதக

க்கு எட்டாத வைகயில்

ைவத்தி க்கிறீர்களா?
— இைவ பா காப்பாக,
ைவக்கப்பட்

ட் ன் ெவளிேய உள்ள கிடங்கில்

க்கின்றன என்பைத உ தி ெசய்

ெகாள்

ங்கள்.

தீ விபத்தின் ேபா ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ய அவசரகால
நடவ க்ைககள்
இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்

ங்கள்:

1. ைகயினால் பாதிக்கப்ப வைதத் த க்க,
தைரக்கு அ கில், தாழ்வான நிைலயில்
இ ப்ப

அவசியம். கீேழ ள்ள படத்தில்

காண்பித்தி ப்பைதப் ேபால, தைரயில்
ப த் க் ெகாள்

ங்கள்; அல்ல

ேபால மண் யிட் க் ெகாள்
2.

க்கு மற் ம் வாைய
கத்தின் மீ

3. தீயி

ந்

ங்கள்.

ம் வண்ணம்,

ஈரமான ஒ

ேபார்த்திக் ெகாண்

தவழ்வ

ணிையப்

ச்சு வி ங்கள்.

தப்பி விட்ைட விட்

ெவளிேய

வந்த பிறகு, எங்கு சந்திக்க ேவண் ம்

அவசரகால நடவ க்ைககள் (ெதாடர்ச்சி)
என்பைத
ெகாள்

ன்கூட் ேய திட்டமிட் க்

ங்கள்.

ட்ைட விட்

ெவளிேய ம் பாைதைய,
தீேயா அல்ல
ைகேயா
மைறத் க் ெகாண்
இ ந்தால், உடன யாகக்
கதைவ

ங்கள். பிறகு,

கத க்கும் தைரக்குமான
இைடெவளிைய ஒ
ைணையப் ேபாட்
ங்கள். இதனால்
ைழவ
விட்

ைக அைறக்குள்

தாமதமாகிற .

ட்ைட

பத்திரமாக ெவளிேய ங்கள்.

இல்லாவிட்டால், தீயைணப்
ெதாடர்
ஒ

ந்தால்,

நிைலயத் டன்

ெகாண் , அவர்கள் வ ம் வைர

ஜன்ன ன் ஓரமாகக் காத்தி ங்கள்;

அப்ேபா

தான்

அவசரகால நடவ க்ைககள் (ெதாடர்ச்சி)
நீங்கள் உள்ேள இ ப்ப

அவர்க

க்குத்

ெதாி ம்.
4. தீ சிறியதாக இ ந்தால், தீயைணப் ப்
ெபட்

ெகாண்

ஒவ்ெவா
அள

அைணக்க

ன்றாவ

ெநா

இரட் ப்பாகிற

நிைனவில் ெகாள்

ய

ங்கள்.

ம், தீயின்

என்பைத

ங்கள்.

5.
ெபாிய தீைய அைணக்க
யலாதீர்கள்,
விட்

ட்ைட

ெவளிேயறி, 911

என்ற எண் டன்
ெதாைலேபசியில் ெதாடர்
ெகாள்
ெபா ட்கைள உங்க

ங்கள். உங்கள

டன் எ த் ச் ெசல்ல

யலாதீர்கள். அைவகைளப் பிறகு மீட்கலாம்;

அவசரகால நடவ க்ைககள் (ெதாடர்ச்சி)
உங்கைள ம் உங்கள் கு ம்பத்தாைர ம்
யா .
6. ைககைள சுவாசிக்காதீர்கள்; விஷத்தன்ைம
வாய்ந்த அைவ, மரணம் விைளவிக்கக்
கூ யைவ.
7. தீ பா காப் ப் பயிற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள
மறவாதீர்கள்; இைவ உயிர் காக்கும் திறம்
பைடத்தைவ.

தீக்காயத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒ
நபைரக் ைகயாள்வ

எப்ப ?

இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்
1.

ங்கள்:

ட் ன் ெவளிேய இ ந்தால்,
பாதிக்கப்பட்ட நபர் நின் , தைரயில் ப த் ,
உ ள ேவண் ம்.

ஒ

ட் ன் உள்ேள இ ந்தால்,

ேபார்ைவைய சுற்றிக் ெகாண்

உ ள

ேவண் ம். பாதிக்கப்பட்ட நபரால் அைதச்
ெசய்ய

யாவிட்டால், நீங்கள் அவ க்கு

உதவ ேவண் ம்.

(ெதாடர்ச்சி)
2. ேநரம் இ ந்தால், தீக்காயத்தின் மீ
நிைறய தண்ணீர் ஊற்றி குளிர்விக்க
ேவண் ம். உட ல் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்ட
பகுதிகளில், 10-15 நிமிடங்கள், ெம வாக
தண்ணீர் ஊற்ற ேவண் ம். காயம்
பட்டவாின் உட ல் உள்ள
அப் றப்ப த்த
3. உடைல ஒ
ெகாண்

ணிைய

யற்சி ெசய்யாதீர்கள்.
ய்ைமயான

ணி

சுற்றி ைவத் , உடன யாக

ம த் வ சிகிச்ைசைய நா ங்கள்.
4.

ந்தால், ேமாதிரங்கள், ெபல்ட் கள்,
சங்கி கள், ைகக்க காரங்கள் ேபான்ற
ேதா க்கு ெந க்கமாக ஒட் க்
ெகாண்
க்கும் ெபா ட்கைள அ த்
வி ங்கள்.

(ெதாடர்ச்சி)
5. காயத்தின் மீ

க்ாீம்கள், களிம் கள்,

ெதாற் ேநாய் எதிர்ப்

ம ந் கள்,

ெவண்ைண, எண்ைண மற் ம் ஐஸ்கட்
ஆகியவற்ைறப் பயன்ப த்தாதீர்கள்.
ய்ைமயான ஒ

ணிையத் தவிர, ேவ

எைத ம் காயத்தின் மீ

ேபாடாதீர்கள்.

6. ெகாப் ளங்கேளா அல்ல

காயங்கேளா

ஏற்பட்டால், உடன யாக ம த் வ
உதவிைய நா ங்கள்; அல்ல
அ

ம த் வைர

குங்கள்.

7. சூாியனின் ெவப்பக் கதிர்களால் ஏற்பட்ட
சிறிய காயங்கைள, தண்ணீர் ஊற்றி
குளிர்வி ங்கள்; ம ந்

கைடகளில்

கிைடக்கும் ம ந் கைளப் பயன்ப த்தலாம்.
ஒ

சில நாட்களில் காயங்கள்

குணமைடயாவிட்டால், ம த் வைர
அ

குங்கள்.

தீக்காயங்கள், தீப்பா காப் மற் ம் சிகிச்ைசகள்
மற்றி ேம

ம் அறிய Burn Survivors Throughout

The World, Inc. (BSTTW) நி வனத்தின்
இைணயத்தளமான www.burnsurvivorsttw.org–
ையப் பா ங்கள்.
உங்கள
அல்ல

சந்ேதகங்க

க்குத் தீர்

காணேவா,

BSTTW-யின் உதவி

ேதைவப்பட்டாேலா bsttw@burnsurvivorsttw.org
என்ற

கவாியில் மின்னஞ்சல்

லமாகேவா,

866-7123-6164 or 936-647-2256 என்ற
எண்ணில் ெதாைலேபசியிேலா, அல்ல
லம் கீழ்கண்ட

தபால்

கவாியிேலா ெதாடர்

ெகாள்ளலாம்:
BSTTW
16193 Lone Star Ranch Drive #102
Conroe, Texas 77302
USA

Burn Survivors Throughout The World, Inc.
(BSTTW)

லம் ெபறப்ப ம் தகவல்கள்

ம த் வ ஆேலாசைனயாகேவா,
சிகிச்ைசயாகேவா க தப்படக் கூடா .
ம த் வ ஆேலாசைன மற் ம் சிகிச்ைச ெபற,
அங்கீகாிக்கப்பட்ட உடல்நல அல்ல
ம த் வைர அ

குங்கள்.

மனநல

BSTTW தீப்பா காப்

பற்றிய பிரசுரங்கைள அைமக்க

BSTTW- க்கு உதவிய கீழ்கண்ட நபர்கள் மற் ம்
நி வனங்கள் அைனவ க்கும், BSTTW தன

நன்றிையத்

ெதாிவித் க் ெகாள்கிற .
ைமக்ேகல் ஆப்பில்ேமன்: BSTTW ேமலாளர்.
BSTTW தீப்பா காப்

பற்றிய பிரசுரங்கைள

அைமத்தைமக்கும், அதில் உள்ள படங்கள் மற் ம்
வாக்கியங்கைள(ஆங்கிலப் பதிப் ) அைமத்தைமக்கும்.
ேலாரஸ் ெலகாவ்ஸ்கி: BSTTW ெதாண்டர் மற் ம் The
Healing Angles நி வனத்தின் ேமலாளர்.
BSTTW தீப்பா காப்

பற்றிய பிரசுரங்கைள அைமக்கும்

பணியில் பங்கு ெகாண்டைமக்கு.
பிரசுர உாிைம மற் ம் அ
பா

மதி பற்றிய தகவல்கள்

மதி ஷ்ாீதரன்: தீப்பா காப் ப் பிரசுரங்கைள ம் சி

ல்கைள ம் ெமாழிெபயர்க்க, தன
திறைமைய ம் தந்

ேநரத்ைத ம்

உதவிய BSTTW ெதாண்டர்.

அைனத் த் ெதாகுப் கள், படங்கள், சின்னங்கள், இைச,
ெபயர்கள், ேமற்ேகாள்கள் மற் ம் பிற தகவல்கள் ஆகியைவ
BSTTW என்

சு க்கமாக அறியப்ப ம் Burn Survivors

Throughout The World, Inc. (உலகம்
தீ விபத்தி

ந்

வ ம் அைமந்த,

பிைழத்ெத ந்தவர்களின் சங்கம்) என்ற

நி வனத்ைதச் ேசர்ந்த .
இைவ அைனத் ம் Burn Survivors Throughout The World,
Inc. நி வனத்தின் உைடைமயாகும்; இவற்றின் 100%
பிரசுர உாிைம ம் இந்நி வனத்ைதச் ேசர்ந்த .
BSTTW தீப்பா காப் ப் பிரசுரம் மற் ம் BSTTW
தீப்பா காப்

சி. .-யில் உள்ள தகவல்கள் மற் ம்

பாடல்கள், நீங்கள் கு ம்பத்ேதா

பார்க்க ம், உங்கள

கல்வி உபேயாகத்திற்கும் மட் ேம. Burn Survivors
Throughout The World, Inc.-இன் எ த் ப் ர்வமான
அ

மதியின்றி நீங்கள் BSTTW தீப்பா காப்

பிரதி எ ப்ப

சி. .-ைய

கூடா . Burn Survivors Throughout The

World, Inc.-இன் அ

மதியின்றி ெதாகுப் கள், படங்கள்,

சின்னங்கள், இைச, ெபயர்கள், ேமற்ேகாள்கள் மற் ம் பிற
தகவல்கைள நீங்கள் திைரப்படம், ெதாைலக்காட்சிப்படம்,
விளம்பரம், இைணயத்தளம், வி ேயா விைளயாட்
ேவ

அல்ல

மக்கள் ெதாடர் சாதனத்தில் பயன்ப த்தக் கூடா .

Burn Survivors Throughout The World, Inc. –இன்
எ த் ப் ர்வமான அ

மதியின்றி BSTTW தீப்பா காப்

சி. . உள்ளிட்ட அைனத்

தீப்பா காப் த் தகவல்கைள

விற்கக் கூடா .
BSTTW தீப்பா காப்

சி. .-ைய பிரதி எ ப்ப , விற்ப ,

மற் ம் வர்த்தகத்திற்குப் பயன்ப த் வ

தைட

ெசய்யப்பட்ட . இந்த ஒப்பந்தத்தின் ப , ேதசிய மற் ம்
சர்வேதச சட்டங்களின் ப , BSTTW தீப்பா காப்
யின் பிரதிைய உங்கள்

ட்

கம்ப் ட்டாிேலா, அல்ல

CD-ROM, CDA, DVD, DVD-R,

அல்ல

அ

அ

வலக

Burn Survivors Throughout The World, Inc.

தவறாகக் க
ெகாள்வ

அல்ல

சி. .-

ம் ேவ

விதமாகேவா பதி

ெசய்

குற்றமாகும்.

மதியின்றி, சட்ட விேராதமான

தீப்பா காப்

ைறயில் BSTTW

பிரசுரம் மற் ம் BSTTW தீப்பா காப்

சி. .

ஆகியைவ பயன்ப த்தப்ப கின்றன அல்ல
வினிேயாகிக்கப்ப கின்றன என்

அறிந்தால், நீங்கள்

உடன யாக Burn Survivors Throughout The World, Inc.உடன் ேமற்கூறிய

கவாியில் ெதாடர்

லம் ெதாிவிக்க ம்.

ெகாண் , எ த்

BSTTW
16193 Lone Star Ranch Drive #102
Conroe, Texas 77302

