Burn Survivors Throughout
……..

ட்

விபத் க்களி
ெகாள்

ம் அ
ந்

வலகத்தி

The World, Inc.

ம் தீ

பா காத் க்

ங்கள்

…….. உங்கள் குழந்ைதக

தீப்பா காப் பட் யல்

க்கு

தீப்பா காப் பற்றி ெசால்

க்

ெகா ங்கள்
…….. உயிர்கைளக் காப்பாற் ங்கள்
ன்

மாதங்க

க்கு ஒ

ைறயாவ , தீப்பா காப்
பட் யைலப் ப த் , மதிப்பீ
ெசய்வ

அவசியம். சில ேகள்விக

க்கு

இல்ைல என்ற பதில் இ ந்தால்
அவற்ைற ம ப

ம் மதிப்பிட் ,

ட் ல் ெசய்ய ேவண் ய
மாற்றங்கைள

ந்த வைரயில்

650 N Beneva Road #305

விைரவாக ெசய்ய ேவண் ம். இ ,
உங்கள்

Sarasota, Florida 34232

ட் ல் ஏற்படக்கூ ய தீ

(941) 364-8457

விபத் க்கைள ம், அதனால்

1-800-503-8058

நிகழக்கூ ய மரணங்கைள ம்

info@burnsurvivorsttw.org

த க்கும்.

www.burnsurvivorsttw.org
© Burn Survivors Throughout The World,
Inc.

BSTTW தீப்பா காப்
பட் யல்
தீ விபத் க்கு

ன்

திட்டமி தல்
1. தீப்பி த்த ட்
ந்
நீங்க ம் உங்கள் கு ம்பத்தா ம்
பா காப்பாக ெவளிேயற,
குைறந்தபட்சம் இரண்
திட்டங்களாவ

ேமற்ெகாண்டீர்களா?
ட்ைட விட் ெவளிேய ம்
பாைதகள் தைடகளின்றி
உள்ளனவா?
3. தீ விபத்

ேநர்ந்தால்,

உடன யாக ம், சாியான
உங்க

ம் ெதாடர் ெகாள்ள
க்கும், உங்கள்

கு ம்பத்தா க்கும் ெதாி மா?

குழந்ைதக

க்காக

4. சிறிய குழந்ைதகள்
கண்காணிக்கப்படாம
தனித்

விடப்பட் ம்

என்ற நியதி

5. உங்க க்கும் உங்கள்
குழந்ைதகளின்
பா காப்பாளர்க

க்கும், தீ

விபத்தின் ேபா ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ய தல் நடவ க்ைக
என்ன என்ப

ெதாி மா?

ம்,

ம்

ள் ெசல்லாதீர்கள்.

அறிந்தவர்களா; விபத்தின் ேபா
க்குத்

ெதாி மா?
— உங்கள் குழந்ைதகளின்
க்கு உங்கள்

திட்டங்கைள ம், தீ விபத்ைத
சாியான

ைறயில் ெதாிவிப்ப

பற்றி ம் விளக்குங்கள்.
7. தீ விபத்

சாியான ைறயில்
ைகப்பி த்தல்
8. ப க்ைகயில் ைகபி த்தல்
உங்கள் ட் ல் தைட

9. சிகெரட்ைடத்

க்கிப் ேபா ம்

ன், நன்றாக
அைணக்கப்பட்
க்கிற
என்பைத உ தி ெசய்

6. உங்கள் குழந்ைதகளின்
பா காப்பாளர்கள்
தீப்பா காப்பின்
க்கியத் வத்ைத

பா காப்பாளர்க

க்கு

ெசய்யப்பட் ள்ளதா?

— அைனவ ம் உடன யாக
ெவளிேய ங்கள்; ம ப

பா காப்பாளர்க
ெதாி மா?

ட் ல் உள்ளதா?

ெவளிேய ம் உங்கள
திட்டங்கள் பற்றி அவர்க

தீயைணப் நிைலயத் டன்
ைறயி

உங்கள்

ட்

தீட் ,

அவற் க்கான பயிற்சிைய

2.

இ க்கக்கூடா

ேநர்ந்தால்,

தீயைணப் நிைலயத் டன்
சாியான ைறயில் ெதாடர்
ெகாள்ள உங்கள் குழந்ைதகளின்

ெகாள்கிறீர்களா?

—

ப க்ைகக்குச் ெசல்

ம்

சிகெரட்

ன்,

100%

அைணக்கப்பட்
க்கிற
என்பைத உ தி ெசய்
ெகாள்

ங்கள்.

10. தீக்குச்சிக ம் ைலட்டர்க
குழந்ைதக க்கு எட்டாத
இடத்தில் ைவக்கப்பட்
இ க்கின்றனவா?
— தீக்குச்சிகைள ம்
ைலட்டர்கைள ம்

குழந்ைதக க்கு எட்டாத
உயரத்தில் ைவ ங்கள்.

ம்

ஹீட்டர்க

மின்சாரம்

ம்,

சைமயலைற ம்
11. ஹீட்டர்க

ம், அ ப் க

ைக ேபாக்கிக
நிைலைமயி

15. மின் வயர்கள் கார்ெபட் க
ம்,

ம் நல்ல

ம், தீ விபத்ைத

ஏற்ப த்தாத வண்ணம் சுவர்கள்
மற் ம் கூைறக்கு அ காைமயில்
இல்லாம

ம் உள்ளனவா?

— கணப்பி

ந்

தீப்ெபாறிகள்

பறக்காத வண்ணம், ஒ
திைரைய எப்ேபா ம்
பயன்ப த் ங்கள்.

பாிேசாதைன ெசய்கிறீர்களா?
ஹீட்டர்கைள

வ டத்திற்கு ஒ

ைற

பாிேசாதைன ெசய் , சுத்தம்
ெசய்வ

மிக ம்

13. சைமக்கும் ேபா

க்கியம்.
இ க்கமான

ஆைடகைளேய அணிகிறீர்களா?
14. அ ப்பின் தீைய சாியான,
பா காப்பான ைறயில்
அைணக்க உங்க க்குத்
ெதாி மா?

அ யி

க்கு

பா காப்பாக ட் களில்,

ம்

குழந்ைதக

ம், ஆணிகளின் ேம

க்கு எட்டாத

ெசல்லாமல் பார்த் க்

வைகயில் ைவத்தி க்கிறீர்களா?

ெகாள்கிறீர்களா?

— இைவ பா காப்பாக,

இயங்காவிட்டால், என்ன

ெவளிேய உள்ள கிடங்கில்
ைவக்கப்பட்
க்கின்றன
என்பைத உ தி ெசய்

ேநர்ந்த , ஏன் ேநர்ந்த

ெகாள்

16. ப்ேரக்கர் அல்ல

ஃப் ஸ்
என்

பார்க்கிறீர்களா?
17. ஃப் ஸ் ெபட் யில், ஃப் ஸ்கள்
சாியான இடத்தில்

12. உங்கள் ட் ன் ஹீட்டர்கைள
வ டத்திற்கு ஒ
ைற
— உங்கள

20. ெபட்ேரால் மற் ம் எளிதில்
தீப்பி க்கக்கூ ய திரவங்கைள

ெபா த்தப்பட் ள்ளனவா?
18. ெதாைலக்காட்சிப் ெபட்
காற்ேறாட்டமான இடத்தில்
ைவக்கப்பட்

க்கிறதா?

— மிக ம் சூடாக ஆவைதத்
த க்கும் ெபா ட்
ெதாைலக்காட்ச்ப் ெபட்
காற்ேறாட்டமான இடத்தில்
ைவக்கப்பட ேவண் ம்.

நல்ல

ைறயில் ட்ைடப்
பராமாித்தல்

19. பரண், பாதாள அைற,
அலமாாிகள், ேகேரஜ், மற் ம்
ட் ன் பின் றத்ைத சுத்தமாக
ைவத்தி க்கிறீர்களா?

ங்கள்.

ட் ன்

