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முன்னுமர

அன்புள்ள வகாச்கமர, 

சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட 2025ஆம் ஆணடுக்குள 
உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்கள மதசத்றத உருவகாக்கும் ததகாறைமநகாக்ற்க 2015ல் 
முதன்முதைில் அைிவித்தது.  2020-ஆம் ஆணடில்,  சிங்கப்பூர் குடிறேத் 
தற்ககாப்புப் பறட இநத ே்கத்தகா்ன ததகாறைமநகாக்ற்க அறடயும் 
பயைத்தின் பகாதி இைக்ற்க  எட்டியது. இப்பயைத்தின் முதல் 
பகாதியில் அைிமு்கேகா்ன மேம்பகாடு்க்ளில்,  இதயத்துடிப்றபச சீர்தசயயும் 
ற்கயடக்்கக் ்கருவி்கற்ள (AED) தபகாதுேக்்கள எ்ளிதகா்க அணுகுவதறகு 
வழி வகுக்கும் உயிர்்ககாப்புத் திட்டம் (SAL) மபகான்ை ஆதரவுத் திட்டங்கள 
உள்ளடஙகும். ஏப்ரல் 2021 நிைவரப்படி, இத்திட்டத்தின்்ீகழ 5,200க்கும் 
மேறபட்ட AED ்கருவி்கள நிறுவப்பட்ட்ன. இதன்வழி, தீதவங்கிலும் 
இரணடு  வவீ்க. ்கட்டடங்களுக்கு ஒரு AED ்கருவி இருக்்கிைது. 
எதிர்வரும் 2025ஆம் ஆணடுக்குள, ந்கர்ப்புை வட்டகாரங்க்ளில் ஒவதவகாரு 
250 ேீட்டர் சுறை்ளவிலும் ஒரு AED ்கருவிறய நிறுவுவது சிங்கப்பூர் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் இைக்கு. 

இநத ததகாறைமநகாக்கு நிறைமவை, சமூ்க முதல் உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்க்ளகா்கச 
தசயல்பட அதி்கேகாம்னகார் முன்வரமவணடும். அவசரநிறை்க்ளில் 
அத்தியகாவசிய உதவி வழஙகும் சிங்கப்பூர் தற்ககாப்புப் பறடக்கு 
சமூ்க முதல் உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்கள முக்்கிய பங்ககா்ளி்க்ளகா்கத் 
தி்கழ்கிைகார்்கள. சம்பவம் மநர்வதறகும் சிங்கப்பூர் தற்ககாப்புப் பறடயி்னர் 
வநதறடவதறகும் இறடப்பட்ட மநரத்தில் இவர்்கள முக்்கிய பகாைேகா்கத் 
துறை புரி்கிைகார்்கள. 

த்ககாளற்ள மநகாய சூழல் ேறறும் அறதச சகார்நத சவகால்்களுக்கும் 
ேத்தியில், அதி்கேகா்ன தபகாதுேக்்கள myResponder தசயைிறயப் பதிவிைக்்கம் 
தசயது, சமூ்க முதல் உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்க்ளகா்கப் பதிவு தசயதிருப்பறதக் 
்கணடு சிங்கப்பூர் தற்ககாப்புப் பறட ே்கிழசசி அறட்கிைது. SAL திட்டத்தின் 
ஒரு பகுதியகா்ன myResponder தசயைி அைிமு்கேகா்னதிைிருநது, சமூ்க 
முதல் உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்க்ளின்  விறரவகா்ன உதவியகால் 29 நபர்்க்ளின் 
உயிர் ்ககாப்பகாறைப்பட்டுள்ளது. 

நீங்கள myResponder தசயைிறய ஏற்க்னமவ பதிவிைக்்கம் தசயயகாதிருநதகால், 
இன்மை தசயயுேகாறு வைியுறுத்து்கிமைன். உங்க்ளது சுறறுவட்டகாரத்தில் 
அவதிப்படுமவகாருக்கு நீங்கள உதவி புரிநது ஒரு ேகாறைத்றத உணடகாக்்க 
இயலும். நீங்கள இதுவறர  பயிறசி தபைகாதிருநதகாலும், சிங்கப்பூர் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் 995 அறழப்புக்குப் பதில் அ்ளிக்கும் 
வல்லுநர்்க்ளகால், ததகாறைமபசிவழி உங்களுக்கு வழி்ககாட்டுவர். உரிய 
மநரத்தில் நீங்கள அ்ளிக்கும் உதவி, நிறைறே மேலும் மேகாசேகா்ககாேல் 
தடுக்்க உதவும். வகாழவுக்கும் சகாவுக்கும் இறடயில் முக்்கிய ேகாறைத்றத 
உங்க்ளகால் உணடகாக்்க முடியும். 

அவசர்ககாைத் தயகார்நிறையில் நம் அற்னவருக்கும் பஙகுணடு. 
இதுமவ குடிறேத் தற்ககாப்பு அவசர்ககாைக் ற்கமயட்டின் அடிப்பறடக் 
த்ககாளற்கயகா்க இருக்்கிைது. எ்னமவதகான், பயிறசிதபறை அல்ைது 
பயிறசிதபைகாத தபகாதுேக்்கள அற்னவருக்கும் அன்ைகாட வகாழக்ற்கக்குப் 
பயன்படக்கூடிய அத்தியகாவசிய உயிர்்ககாப்புத் த்கவல்்கற்ள இநதக் 
ற்கமயடு வழஙகு்கிைது. இநத ஒன்பதகாம் பதிப்பில், தறமபகாறதய 
தறைப்பு்களுக்்ககா்ன புதுப்பிப்பு்களும் SGSecure  மபகான்ை புதிய 
தறைப்பு்கற்ளயும் உள்ளடக்்கியது. குடிறேத் தற்ககாப்பு அவசர்ககாைக் 
ற்கமயட்டின் அணறேப் பதிப்றப, குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் 
இறையத்த்ளத்திைிருநதும் myResponder தசயைியிைிருநதும் ேின்்னிைக்்க 
வடிவில் பதிவிைக்்கம் தசயதுத்ககாள்ளைகாம்.  

எதிர்்ககாைத்தில் அைியப்படகாத சவகால்்கற்ள நகாம் எதிர்மநகாக்்கக்கூடிய 
இன்றைய சூழைில், உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்கள மதசத்றத உருவகாக்கும் 
ததகாறைமநகாக்ற்கக் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட அறடவதறகு, 
சமூ்கத்திலுள்ள அன்ைகாட வரீர்்கள ே்னமுவநது ஒத்துறழப்பு 
அ்ளிக்்கமவணடும். யகாரகாலும் எல்ைகாவறறையும் தசயய முடியகாது. 
ஆ்னகால் ஒவதவகாருவரகாலும் ஏதகாவது தசயய முடியும். எ்னமவ, ஒரு 
ேகாறைத்றத உணடகாக்்க இ்னியும் ்ககாத்திருக்்ககாதீர்்கள. 

Eric Yap
ஆறையர்
சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட
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மநகாய்கள ேறறும் ்ககாயங்க்ளில் இருநது எழக்கூடிய ேருத்துவ 
அவசர நிறை்கள, உட்னடியகா்க சி்கிசறசய்ளிக்்கப்படகாத பட்சத்தில், 
ேரைேறடநது விடுவதிமைகா அல்ைது ்கடுறேயகா்ன சிக்்கல்்க்ளிமைகா 
மபகாய முடிநது விடைகாம். ேருத்துவ உதவி வநது மசர்வதறகு 
முன்மப, அநத இடத்தில் முறையகா்ன முதல் உதவிறய உங்க்ளகால் 
த்ககாடுக்்க முடி்கிை பட்சத்தில், அவசர ்கவ்னிப்பு மதறவப்படும் 
நிறையில் உள்ள ஒருவரது உயிறரக் ்ககாப்பகாறை நீங்கள உதவ 
முடியும். அது அவசர நிறையகா்க இருநதகால் ேட்டுமே நீங்கள 
995 என்ை எணைிறகு அறழக்்க மவணடும் என்பறத நிற்னவில் 
றவத்துக் த்ககாள்ளங்கள. இல்றைதய்னில் அவசரம் அல்ைகாத 
ேருத்துவ வணடி மசறவ்களுக்கு 1777 எணறை அறழக்்கவும்.
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முதலுதவி சகாதனங்ள்

பரிநதுறரக்்கப்படு்கிைது.  அதற்ன நீங்கள ேருநதுக் ்கறடயிமைகா அல்ைது 
ேருநத்கத்திமைகா வகாங்கிக் த்ககாள்ளைகாம். ததகாடர்சசியகா்க அவவப்மபகாது 
முதலுதவி தபட்டியில் உள்ள தபகாருட்்க்ளின் ்ககாைகாவதித் மததிறயக் ்கண்ககாைிக்்க 
ேைநது விடகாதீர்்கள.  மேலும் மதறவப்படும் மபகாது குறைநதுள்ள தபகாருட்்கற்ள 
திரும்பவும் வகாங்கி றவத்துக் த்ககாளளுங்கள. முதலுதவி தபட்டி குழநறத்க்ளின் 
ற்கக்த்கட்டகாதவகாறும் தபரியவர்்க்ளகால் எ்ளிதில் எடுக்்கக் கூடிய வற்கயிலும் 
றவக்்க மவணடும்.

முதலுதவிப் ப�ட்டிேில் உள்ள ப�காருட்்ளுக்்கான 
உதகாரணங்ள் வரமவறபறரயில் உள்ள ஓர் அைேகாரி ேீது 

முதலுதவிப் தபட்டி

ப�காருட்்ள்

இடுக்்கிமுள

்கத்திரிக்ம்ககால்்கள 

தசயறற்க சுவகாசம் அ்ளிக்கும் 
மு்க தடுப்பு

தவப்பநிறைேகா்னி 

ஒருமுறை உபமயகா்க 
ற்கயுறை்கள

பறச நகாடகாக்்கள 

்கட்டுப்மபகாடுதல் 

மபணமடஜ்கள

உ�யேகா்ம்

மதகால் தவட்டுக் ்ககாயங்க்ளில் பதிநதுள்ள முட்்கள 
அல்ைது ேறை சிைிய அயல் தபகாருட்்கற்ளப் பிடித்து 
இழுக்்க

்ககாயக்்கட்டுக்்கள ேறறும் மபணமடஜ்கற்ள தவட்ட 

இஇதய உயிர்ப்பிப்பு சி்கிசறசயின் (CPR) மபகாது ஒர் 
பது்ககாப்பு அடுக்்ககா்க தசயல்படுங்கள

ே்னித உடல் தவப்பநிறைறய அ்ளவிடுதல் 

இரத்தம் ேறறும் உடல் திரவங்க்ளில் இருநது 
ஏறபடக்கூடிய மநகாயத்ததகாறைில் இருநது 
பகாது்ககாப்பவறரப் மபைிக்்ககாக்்கிைது

மபணமடஜ்கற்ளப் பத்திரேகா்க ஒட்ட

தூசி படுவதில் இருநதும் மநகாயத் ததகாறைிைிருநதும் 
்ககாயத்றதப் மபைிக் ்ககாக்்கிைது; இதன் வற்க்க்ளில் 
முதல் உதவிக் ்கட்டு, ்கிருேி்க்ளறை ்கண ்கட்டு, 
பறசயுள்ள ஒட்டுக்்கள ேறறும் ்கிருேி்க்ளறை 
தேல்ைிறழத் துணடு்கள ஆ்கியறவ அடஙகும். 

்ககாயத்றதச சுறைிலும் சுறைி ்கழுத்தில் இருநது 
ததகாங்க விடுவதற்ககா்க முக்ம்ககாை வடிவ 
மபணமடஜ்கள.(எ.்ககா. ற்கயில் ஒரு தவட்டுக் ்ககாயம்)

ஒவபவகாரு வடீ்டிலும் ஒரு முதலுதவி ப�ட்டி இருக்் 
யவண்டும் என்�து ்ண்டிப்�கா்
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இரத்தக் ்சதிவு  

இரத்தக் ்சதிமவ நதிறுத்துவதறகு: 

பகாது்ககாப்புக் ற்கயுறை்கற்ள மபகாட்டுக் த்ககாளளுங்கள 
அல்ைது உங்களுக்கும் ்ககாயம்பட்டவரின் 
இரத்தத்திறகும் இறடமய ஒர் தடுப்றப றவயுங்கள.

்ககாயத்தில் ஏமதனும் அநநியப் தபகாருட்்கள (எ.்ககா. 
உறடநத ்கணைகாடித் துணடு்கள) உள்ள்னவகா எ்ன 
மசகாதியுங்கள.

்ககாயத்தில் அநநியப் தபகாருட்்கள ஏதும் இல்றை 
என்ைகால்:

அ. ்ககாயேறடநத ்கரம் அல்ைது ்ககாறை இதய 
அ்ளவிறகு மேமை தூக்குங்கள.

ஆ. அதன் ேீது ்கிருேி்க்ளறை ஒர் பஞசுத் துணறட 
றவக்்கவும்.

இ. உங்கள உள்ளஙற்க அல்ைது விரல்்கற்ள 
உபமயகா்கித்து, திடேகா்ன மநரடி அழுத்தத்றத 
்ககாயத்தின் ேீது த்ககாடுங்கள.

ஈ. மபணமடற்க்  த்ககாணடு அதற்னக்்கட்டுங்கள.    

்ககாயம்பட்ட ற்கறய இதய 
ேட்டத்துக்கு மேமை 

 உயர்த்த மவணடும்.

்ககாயத்தில் ஏமதனும் தவ்ளிப்தபகாருட்்கள (எ.்ககா. 
உறடநத ்கணைகாடித் துணடு்கள) இருநதகால் 
அப்தபகாரு்ளின் ேீது அழுத்தகாதீர்்கள. ்கட்டுப் 
மபகாடுவதறகு முன்பகா்க அதற்னச சுறைிலும் பஞசுத் 
துணறட றவப்பதன் மூைம் மநரடி அழுத்தத்றதத் 
தவிர்த்து விடுங்கள. 

தபரிய அநநியப் தபகாருட்்கள ததன்பட்டகால், 
அவறறை அ்கறைக்கூடகாது. ஏத்ன்னில், சுறைிலும் 
உள்ள திசுக்்க்ளில் மேறத்ககாணடு ்ககாயம் 
ஏறபடக்கூடும். உட்னடியகா்க ேருத்துவரிடம் சி்கிசறச 
தபறுங்கள. சிைகாம்பு்கள மபகான்ை சிைிய அநநியப் 
தபகாருட்்கற்ள இடுக்்கி்களுடன் அ்கறைைகாம்.
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எலும்பு முறதிவு்ள்                                                            

ஒர் எலும்பு முைிவு என்பது எலும்பில் ஏறபடும் ஓர் தவடிப்பு ஆகும். அநத எலும்பு முைிவின் மேமை உள்ள மதகால் 
ஒட்டியிருக்்கைகாம் அல்ைது ்கிழிநது மபகாயிருக்்கைகாம்.

எலும்பு முறதிவின் அமடேகாளங்ளில் 
உள்ளிட்டமவ:  

 வைி ேறறும் ததகாடுவைிவுைர்வு   

 எலும்பு முைிவு ஏறபட்ட பகுதியின் வடிவம் அல்ைது 
அறேவில் இயல்பிறகு ேகாைகா்ன தன்றே.

 எலும்பு முைிவு ஏறபட்ட ற்க ்ககால்்கற்ள அறசக்்க 
முடியகாேல் இருப்பது

 வகீ்்கம் 

 இரத்தம் ்கன்ைிப் மபகாதல் 

 திைநத எலும்பு முைிவு்களுக்கு ஏறபடும் திைநத 
்ககாயம் அதகாவது எலும்பு முைிவின் மேலுள்ள மதகால் 
்கிழிநதிருக்கும்.

மூடிய எலும்பு  
முைிவு 

திைநத எலும்பு 
முைிவு

எலும்பு முறதிவு்ளுக்கு சதி்திசமசேளிக்்:

்ககாயமுறைவறர நிதகா்னப் படுத்துங்கள. 

இரத்தக் ்கசிவு ஏறபடு்கிை ்ககாயம் ஏதுேிருநதகால் 
அதறகு சி்கிசறச அ்ளியுங்கள. திைநத எலும்பு 
முைிவு்களுக்கு, இரத்தக் ்கசிவு ஏறபடுவறத நிறுத்தி 
விட்டு (பக்்கம் 5) திைநத எலும்பு முைிறவ மூடுங்கள.

்ககாயமுறைவர் தசௌ்கரியேகா்க உள்ள ஒர் நிறையில் 
்ககாயேறடநத பகுதிறய றவத்து முட்டுக் த்ககாடுத்து 
அதற்ன அறசயகாேல் தசயயுங்கள.

்கழன்று நழுவிப் மபகா்ன மதகாளபட்றட, எலும்பு 
முைிவு ஏறபட்ட மேல் ்கரம், முழஙற்க அல்ைது 
ேைிக்்கட்டு ஆ்கியறவ அவசர ்கவ்னிப்பு 
மதறவப்படும் நபருக்கு ஏறபட்டு விட்டகால், படத்தில் 
்ககாணபித்த படி ததகாஙகு ்கட்றடப் மபகாடவும்.

இரணடு-படி திைநத ற்க ததகாஙகு ்கட்டு
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எலும்பு முறதிவு்ள்                                                            

்ககாயமுறைவர் ்ககாைில் எலும்பு முைிவு 
ஏறபட்டிருநதகால் ்ககாயேறடநத 
்ககாறை மநரகாக்்கி, ்ககாயேறடயகாத 
்ககாறை (இது ஒர் குசசி மபகால் 
தசயல்படு்கிைது) ்ககாயேறடநத 
்ககாறை மநகாக்்கி த்ககாணடு வரவும்.

்ககாணபித்துள்ளபடி, இரணடு 
்ககால்்களுக்கும் இறடமய 
மபணமடஜ்கற்ள தசரு்கி, 
முழங்ககால்்களுக்கும் த்ககாணறடக் 
்ககாலுக்கும் இறடமய துைிறய 
ேடித்து றவக்்கவும்.

படத்தில் ்ககாணபித்தபடி இரணடு ்ககால்்கற்ளயும் 
ஒன்ைகா்க றவத்து, ்ககாயேறடயகாத ்ககாைின் பக்்க 
வகாட்டில் ்கட்டவும். 

ேருத்துவக் ்கவ்னிப்றபப் ம்ககாருங்கள 
அல்ைது ேருத்துவ வணடிக்கு 995 எணறை 
அறழயுங்கள.

துணறட 
ேடித்து 
தசருகு

இரணடு 
்ககால்்களுக்கும் 

இறடமய 
மபணமடஜ்கற்ள 

தசரு்கவும்

எலும்பு முைிவிறகு 
மேலும் ்ீகழும் ்கட்டுப் 

மபகாடவும்

்ககாயேறடநத 
்ககாைில் 
முடிசசிப் 
மபகாடவும்

்கணுக்்ககாைில் 
எட்டு வடிவ 

மபணமடஜ ேறறும் 
முழங்ககால்்க்ளில் 

அ்கணட மபணமடஜ 

்ககாடேறடநத ்ககால் மு
த
லு

த
வ
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�ின்வரும் �காததிப்பு்ள் ஏற�ட்டிருந்தகால் தபீ்புண் ்டுமைேகானது:

 ்ககாயப்பட்டவரது உடல் மேறபரப்பில் 5 விழுக்்ககாட்டுக்கு மேைகா்க, அதகாவது அவரது உள்ளஙற்கறய விட ஐநது 
ேடஙகு்கள அதி்கேகா்ன பகுதி பகாதிக்்கப்பட்டிருநதல்

 ்ககாயப்பட்டவரது வகாய, ததகாணறட, ்கண்கள, ்ககாது்கள ேறறும்/அல்ைது பிைப்புறுப்பு்கற்ளப் பகாதித்தகால்

ஒர தபீ்புண் அல்லது சூட்டுப் புண்ணிறகு சதி்திசமசேளிக்கும் முமற

தபீ்புண்்ளுக்கும் சூட்டுப் புண்்ளுக்கும் சதி்திசமசேளிக்கும் ய�காது ்வனத்ததில் 
ப்காள்ள யவண்டிே விஷேங்ள் 

 பகாதித்த பகுதியில் பறபறச, மைகாஷன், றதைம் அல்ைது த்ககாழுப்புள்ள திரவம் ஆ்கியவறறை தடவகாதீர்்கள 

 பகாதித்த பகுதிறயப் பருத்திப் பஞசு த்ககாணடு மூடகாதீர்்கள

 த்ககாப்ப்ளங்கள எறதயும் உறடக்்ககாதீர்்கள அல்ைது தீப்புணைில் ஒட்டியிருக்்கிை எறதயும் அ்கறைகாதீர்்கள

தகீ்்காேங்ள் ைறறும் பவந்த புண்்ள்

கு்ளிர்நத ஒடிக் 
த்ககாணடிருக்்கிை தணைரீின் 
்ீகழ பகாதித்த பகுதிறய 
கு்ளிர்சசியகாக்குங்கள 
(Cool) அல்ைது கு்ளிர்நத 
தணைரீில் குறைநத பட்சம் 
10 நிேிடங்களுக்கு அேிழத்தி 
றவயுங்கள

இறுக்்கிப் பிடிக்்கிை (Constricting) 
ற்கசசங்கிைி்கள, மேகாதிரங்கள, 
ற்கக்்கடி்ககாரங்கள மபகான்ை 
ஆபரைங்கள அல்ைது 
ஆறட்கற்ள, வஙீ்க 
ஆரம்பிப்பதறகு முன்பகா்கமவ 
்ககாயம்பட்ட பகுதியில் இருநது 
தேதுவகா்க அ்கறைிவிடுங்கள

்கிருேி்க்ளறை ்கட்டுப் 
மபகாடுவதன் மூைம் தீப்புண 
/ சூட்டுப் புண ஏறபட்ட 
பகுதிறய மூடவும் (Cover) 

அநத தீப்புண / தவந்க புண 
்கடுறேயகா்னதகா்க இல்றை 
என்ைகால் ஒர் ேருத்துவரிடம் 
சி்கிசறச தபறுங்கள 
இல்றைதயன்ைகால், ஒர் 
ேருத்துவ வணடி மசறவக்கு 
995 எணறை அறழயுங்கள
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வலதிப்பு

வைிப்பு்கள என்பறவ உடல் அறசவு்க்ளின் ்கட்டுப்படுத்தப்படகாத ததகாடர் நி்கழவு்கள ஆகும்.

வலதிப்பு்ளின் அமடேகாளங்ள் 

 ்கட்டுப்படுத்தப்படகாத அறசவு்கள அல்ைது உடல் 
துடிப்பது 

 பகாதிக்்கப்பட்டவர் தறரயில் விழுநது விடு்கிைகார் 

 பற்கற்ள இறுக்்கிக் த்ககாளவது 

 ்கண்கள தசகாரு்கிக் த்ககாள்கின்ை்ன

 சிறுநீர் அல்ைது ேைம் தவ்ளிமயறுவறத அடக்்க 
இயைகாறே அல்ைது ்கட்டுப்படுத்த இயைகாறே

 வைிப்பு குறைநததும் பகாதிக்்கப்பட்டவர் தூக்்கத்தில் 
ஆழநது விடு்கிைகார்

வலதிப்பு்ளின் பதகாடர நதி்ழமவ ஒருவர 
அனு�விக்கும் ய�காது

 அப்பகுதியில் உள்ள அபகாய்கரேகா்ன தபகாருட்்கற்ளத் 
தள்ளி றவயுங்கள (எ.்ககா ்கத்திரிக்ம்ககால்்கள ேறறும் 
கூரகா்ன தபகாருட்்கள) 

 பகாதிக்்கப்பட்டவரின் அறசவு்கற்ளக் ்கட்டுப்படுத்தகாதீர்்கள

 பகாதிக்்கப்பட்டவரின் வகாயில் எறதயும் றவக்்ககாதீர்்கள

 வைிப்பு முடிநததும் ஏறபட்ட ்ககாயம் எதறகும் 
சி்கிசறசய்ளியுங்கள

 பகாதிக்்கப்பட்டவர் ேருத்துவக் ்கவ்னிப்றபப் தபை 995 
எணறை அறழக்்கவும்
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Selamat 
pagi

�க்்வகாதம்

மூற்ளக்குச தசல்்கிை இரத்தமவகாட்டத்தில் தடங்கல் ஏறபடும் மபகாதுதகான் பக்்க 
வகாதம் ஏறபடு்கிைது. மேலும் இது அவசர ்கவ்னிப்பு மதறவப்படுபவறர நீணட-்ககாை 
ஊ்னத்திறகுக் த்ககாணடு தசன்று விடைகாம். பக்்க வகாதத்தகால் ஒருவர் நிறைகுறையும் 
மபகாது கூடிய விறரவில் ேருத்துவ உதவிறய நகாடுவது முக்்கியேகாகும்.

�க்் வகாதத்ததின் அமடேகாளங்ள்

மபசசு - பகாதிப்புக்குள்ளகா்னவரகால் 
தத்ளிவகா்கப் மபச முடிவதில்றை அல்ைது 
மபசு்கிை வகார்த்றத்கற்ளப் புரிநது 
த்ககாள்ள முடிவதில்றை

்கரங்கள - பகாதிப்புக்குள்ளகா்னவரகால் 
இரணடு ற்க்கற்ளயும் உயர்த்த 
முடிவதிறை

மு்கம் - பகாதிப்புக்குள்ளகா்னவரகால் சிரிக்்க 
முடிவதில்றை மேலும் அவரது ்கண 
அல்ைது வகாய ம்ககாைைகா்க உள்ளது

ஒருவர �க்்வகாதத்தகால் அவததிப்�ட்டுக் ப்காண்டிருப்�தகா் நீங்ள் சந்யத்ப்�ட்டகால் 
உடனடிேகா் ைருத்துவ வண்டி யசமவக்கு 995 எண்மண அமைக்்வும்.
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சுளுக்கு்ள்

சுளுக்கு்கள மூட்டுக்்க்ளில் ஏறபடு்கின்ை்ன மேலும் அறவ தறச நகார்்கற்ளப் பகாதிக்்கின்ை்ன. ேி்கவும் தபகாதுவகா்னது 
த்ககாணறடக் ்ககால் சுளுக்கு்கம்ளயகாகும். ஆயினும், சுளுக்கு என்பது தறச்கள அல்ைது தறசநகாண்கற்ளப் பகாதிக்கும் 
்ககாயமேயகாகும், குைிப்பகா்க அறவ நீட்டிக்்கப்படும் மபகாது ஏறபடு்கிைது.

R.I.C.E. உத்ததிமே உ�யேகா்தித்து சுளுக்கு்ளுக்கு (ைறறும் இறுக்்ங்ளுக்கு) 
சதி்திசமசேளியுங்ள்

சுளுக்கு ஏறபட்ட மூட்றட 
அறசக்்ககாேல் றவத்திருங்கள 
(Rest)

சுளுக்்கிறகு 15 முதல் 20 
நிேிடம் ப்னிக்்கட்டி (Ice) அல்ைது 
கு்ளிர் ஒத்தடம் (cold compress) 
தபகாருத்துங்கள

சுளுக்கு ஏறபட்ட மூட்றட உயர்த்தி (Elevate) றவயுங்கள

மபணமடஜ அல்ைது 
தேன்றேயகா்ன துைிறய 
த்ககாணடு சுளுக்்கிய மூட்டிறகு 
அழுத்தம் (Compress) த்ககாடுங்கள
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3

21

மூசசமடப்பு 

சுவகாசப் பகாறத முழுறேயகா்க அறடபட்டுப் மபகாகும்மபகாது, முறையகா்ன சி்கிசறச 
த்ககாடுக்்கப்படகாத பட்சத்தில் சிை நிேிடங்களுக்குளjn ்ளகா்கமவ ேரைம் மநரைகாம் 
மூசசறடப்பு ஏறபட்ட ஒருவர் அவதியில் தபகாதுவகா்ன அறடயகா்ளத்றதயும் 
்ககாணபிப்பகார் மேலும் அவரகால் மபசமவகா, சுவகாசிக்்கமவகா அல்ைது இருேமவகா 
முடியகாது.

சுே நதிமனவுள்ள ய�காது �காததிக்்ப்�ட்டவருக்கு மூசசமடப்பு ஏற�ட்டகால் பெயம்லதிக் 
உத்ததிமேச பசேற�டுத்தவும்.

அறடப்பு ஏறபடும் 
மபகாது ஏறபடு்கிை
தபகாதுவகா்ன 
அறடயகா்ளம்

பகாதிக்்கப்பட்டவருக்குப் பின்பக்்கேகா்க நின்று 
த்ககாணடு, அவரது ்ககால்்கள மதகாளபட்றட- 
அ்கைத்திறகு ஒன்ைிைிருநது ஒன்று 
தள்ளியிருக்்கிைது என்பறத உறுதி தசயது 
த்ககாணடு, ்ககால்்களுக்கு இறடமய ஒரு ்ககாறை 
றவயுங்கள.

ஒரு ற்கறய உபமயகா்கித்து, மேகாதிர விரறை 
உபமயகா்கித்து பகாதிக்்கப்பட்டவரின் ததகாப்புற்ளத் 
மதடி படத்தில் ்ககாணபித்தபடி இரணடு 
விரல்்கற்ள ததகாப்புள ேீது றவயுங்கள.

உங்கள ேறதைகாரு ற்கறய உபமயகா்கித்து, 
தபருவிரறை உங்கள உள்ளஙற்கயில் 
ேடித்து, உங்கள ேறை விரல்்கற்ள அதன் ேீது 
சுருட்டுங்கள.

ததகாப்புள
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54

6

பகாதிக்்கப்பட்டவரின் வயிறைில் ஒமர 
அறசவுடன் உளமநகாக்்கி-மேல்மநகாக்்கிய 
இயக்்கத்தில் மவ்கேகா்க அழுத்துங்கள. 

ஒவமவகார் அழுத்தமும் உறுதியகா்கவும், 
அறடப்றப நீக்கும் மநகாக்்கத்துடனும் 
தசயயப்படமவணடும். அநநியப் 
தபகாருள தவ்ளிமய வரும்வறர 
அல்ைது பகாதிக்்கப்பட்டவர் 
சுயநிற்னறவ இழக்கும்வறர 
அழுத்துங்கள. 

ேடக்்கிய உள்ளஙற்கறய ததகாப்புளுக்கு 
இரணடு விரை்ளவு மேமை றவயுங்கள. 
ேடக்்கிய உள்ளஙற்கறய அமத நிறையில் 
றவத்துக்த்ககாணடு,  இன்த்னகாரு ற்கயகால் 
பகாதிக்்கப்பட்டவறர முன்்னகால் கு்னியறவத்து, 
பிைகு ேடக்்கிய உள்ளஙற்கறய, படத்தில் 
உள்ளபடி வயிறைில் அழுத்துங்கள  

பகாதிக்்கப்பட்டவர் சுயநிற்னறவ இழநதுவிட்டகால், அவறரத் தகாங்கி, ்ீகமழ படுக்்க றவயுங்கள. சேேகா்ன, உறுதியகா்ன 
தறரயில் ேல்ைகாக்்கப் படுக்்க றவயுங்கள. 

உதவி ம்கட்டு கூசசல் மபகாடுங்கள, அவசர ேருத்துவ வகா்க்னத்றத வரவறழக்்க யகாறரயகாவது 995 அறழக்்கச 
தசகால்லுங்கள, இன்த்னகாருவரிடம் இதயத்துடிப்றபச சீர்தசயயும் ற்கயடக்்கக் ்கருவி்கற்ள (AED)எடுத்து வரச 
தசகால்லுங்கள. பின்வரும் படிநிறை்கற்ள தசயயுங்கள: 

1. 30 ேகார்பு அழுத்தங்கற்ளக் த்ககாடுங்கள (பக்்கம் 18, படிநிறை 6) 
2. சுவகாசப் பகாறதறயத் திைப்பதறகு, தறைறய சகாயத்து தகாறடறய உயர்த்துங்கள. வகாயினுள ஏமதனும் அநநியப்   
   தபகாருட்்கள உள்ள்னவகா என்பறதக் ்கணடைிவதறகுத் தகாறடறயக் ்ீகமழ இைக்குங்கள. உங்க்ளது ேறதைகாரு ற்கயின்  
   சுட்டு விரறை ஊக்கு மபகாை ேடித்து ்கணைில் ததரியும் எநததவகாரு தபகாருற்ளயும் அ்கறறுங்கள. 
3. அவர் இயல்பகா்க சுவகாசிக்்கிைகாரகா என்பறதக் ்கவ்னியுங்கள. சுவகாசிக்்கிைகார் எ்னில், அவசர ேருத்துவ வகா்க்னம் வரும் 
   வறர அவருறடய சுவகாசத்றதத் ததகாடர்நது ்கண்ககாைியுங்கள. சுவகாசம் இல்றைதய்னில், வகாமயகாடு வகாய றவத்து 
   சுவகாசே்ளிக்்க முயறசி தசயயுங்கள (முதல் சுவகாசே்ளிப்பு).

4. தநஞசுப் பகுதியில் ஏறைம் எதுவும் நி்கழகாவிட்டகால், சுவகாசப் பகாறதயில் அறடப்பு இருப்பதகா்க அர்த்தம்.   
 பகாதிக்்கப்பட்டவரின் தறைறய சகாயத்து, தகாறடறய உயர்த்தும் வழிமுறைறயப் பயன்படுத்தி தறைறய 
 மவறு நிறையில் திருப்பி றவயுங்கள. ேீணடும் ஒரு முறை வகாமயகாடு வகாய றவத்து சுவகாசே்ளித்திடுங்கள 
(இரணடகாவது சுவகாசே்ளிப்பு).
5. தநஞசுப் பகுதியில் இன்்னமும் எநத ஏறைமும் ததன்படகாவிட்டகால், படிநிறை ஒன்ைிைிருநது 2 முறை 
  தவறைி்கரேகா்க வகாமயகாடு வகாய றவத்து சுவகாசே்ளிக்கும் வறர அல்ைது உதவி வரும் வறர ேீணடும் 
  தசயயுங்கள.. 
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மூசசமடப்பு

மூசசமடப்பு ஏற�ட்டு �காததிக்்ப்�ட்டவர உடல் �ருைனுமடேவரகா்யவகா அல்லது 
்ரப்�வததிேகா்யவகா இருக்்திற �ட்சத்ததில், பநஞ்சு அழுத்தங்மளக் ப்காடுங்ள்

பகாதிக்்கப்பட்டவருக்கும் 
பின்பக்்கேகா்க நின்று த்ககாணடு, 
அவரது ்ககால்்கள மதகாளபட்றட 
– அ்கைத்திறகு ஒன்ைிைிருநது 
ஒன்று தள்ளியிருக்்கிைது 
என்பறத உறுதி தசயது த்ககாணடு, 
்ககால்்களுக்கு இறடமய ஒரு 
்ககாறை  

உளமநகாக்்கிய ந்கர்வில் ஐநது 
அழுத்தங்கற்ளக் த்ககாடுத்து 
த�யம்ைிக் உத்திறய (பக்்கம் 
13) படி்கள 5 ேறறும் 6றய 
பின்பறைவும். 

பகாதிக்்கப்பட்டவரின் ்கரங்களுக்கு 
அடியில் இரணடு ற்க்கற்ளயும் 
தேதுவகா்கக் த்ககாணடு தசன்று, 
தபருவிரறை உளம்ள ேடித்து 
குத்து விடுவது மபகால் ற்கறய 
ேடக்்கி (பக்்கம் 12, படி 3), 
தநஞதசலும்பின் றேயப் 
பகுதியில் அதற்ன றவயுங்கள. 
உங்கள ேறதைகாரு ற்கறய 
றவத்து குத்து விடுவது மபகால் 
ேடித்த ற்கறய மூடுங்கள.

ற்கமுட்டிறயயும் 
ற்கறயயும் 
தநஞதசலும்பின் 
நடுவில் 
றவக்்கவும்
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இதே உேிரப்�ிப்பு சதி்திசமச (CPR)

ேகாரறடப்பின் ்ககாரைேகா்க 
நிறைகுறைநது மபகாயுள்ள 
பகாதிக்்கப்பட்டவறர ேீட்பதற்ககா்ன 
உயிர் ்ககாக்கும் யுக்தி தகான் CPR 
ஆகும். சரியகா்ன மநரத்திலும் 
முறையகா்கவும் தசயயும்மபகாது, 
பகாதிக்்கப்பட்டவரின் இதய 
தசயல்பகாட்றட CPR ேீட்டு 
அவர் உயிர் பிறழப்பதற்ககா்ன 
வகாயப்பு்கற்ள அதி்கரித்து விடக் 
கூடும், இநத நறடமுறை 
குைித்து இன்னும் நன்ைகா்கப் 
புரிநது த்ககாளவதறகு (பக்்கம் 88) 
எங்கள சமுதகாய அவசரநிறை 
தயகார்நிறைத் திட்டத்தில் ்கைநது 
த்ககாள்ள மவணடும் எ்ன நகாங்கள 
ஊக்்கப்படுத்து்கிமைகாம்

இதே – உேிரப்�ிப்பு சதி்திசமச (CPR) ஒரு �காரமவ

*அற்னத்து SCDF 995 தசயல்பகாட்டு றேய சிைப்பு வல்லு்னர்்களும் ததகாறைமபசி வழியகா்கமவ CPR வழிமுறை்கற்ளத் தருவதறகு பயிறசி தபறைவர்்கள. 
 CPR தசயல்முறை்கற்ள 995 வல்லு்னர்்க்ளகால் வழங்கப்படும் ேருத்துவ அைிவுறர ேறறும் வழிமுறை்கற்ளப் பின்பறைி தசயல்படுத்துங்கள.

1 AED இருப்பின், அறத பயன்படுத்துவதன் மூைம் நிறைவு தபறும்.
2 தபகாதுேக்்கள “ற்க்க்ளகால் ேட்டும் தசயயும் இதய  உயிர்ப்பிப்பு சி்கிசறச (CPR)” அ்ளிக்்கைகாம் - வகாமயகாடு வகாய றவத்து சுவகாசம் அ்ளிக்்கமவணடிய  
  அவசியேின்ைி, தநஞறசத் ததகாடர்சசியகா்க அழுத்தவறத ேட்டும் உள்ளடக்்கியது. வழக்்கேகா்ன CPR சி்கிசறசறயப் மபகாைமவ ற்க்க்ளகால் ேட்டும் தசயயும் 
  CPR சி்கிசறசயும் பகாதிக்்கப்பட்டவர் உயிர் பிறழக்்கக்கூடிய வகாயப்றப அதி்கரிப்பதகா்கக் ்கணடைியப்பட்டுள்ளது.

பதிை்ளிக்கும் தன்றறேய தீர்ேகா்னியுங்கள

அவசர ேருத்துவச மறசவக்கு 995*-றய
அறழத்து AED-றய மதடிக் 

த்ககாணடு வரவும்

றதறைய சகாயத்து தகாறறடய உயர்த்தும்
வழிமுறறைய தசயயவும் CPR மறதவயில்றை

பகாதிக்்கப்பட்டவrன் சுவகாசத்றதத் ததகாடர்நது 
்கண்ககாைியுங்கள ேறறும் அவசர ேருத்துவச

மறசவ வரும் றவரயில் ்ககாத்திருங்கள

பகாதிக்்கப்பட்டவர் 
சுவகாசிக்்கிைகார்

பகாதிக்்கப்பட்டவர் 
சுவகாசிக்்கவில்றைபகாதிக்்கப்பட்டவரின் சுவகாசத்றத 

ேீணடும் பரிமசகாதியுங்கள 
பகாதிக்்கப்பட்டவர் சுவகாசிக்்கிைகார் 

மதறவயில்றை

சுவகாசிக்்கிைகாரகா என்றபத ்கவ்னியுங்கள,
்ககாது த்ககாடுத்து ம்களுங்கள ேறறும்

உைருங்கள

CPR1-றய நி்கழத்துங்கள, அதகாவது 2
சுவகாசிப்புற்க்ளத் ததகாடர்நது 30 ேகார்பு2

அழுத்தஙற்க்ள த்ககாடுங்கள ேறறும் இறத
AED/அவசர ேருத்துவச மறசவக் குழு

வரும் றவரயில் அல்ைது
பகாதிக்்கப்பட்டவர் உயிருடன்

இருப்பதற்ககா்ன ஏமதனும் அைி-குைி்கள
ததrயும் றவரயில்
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இதே உேிரப்�ிப்பு சதி்திசமச (CPR)

ைகாரமடப்�ின் ்காரணைகா் ஒருவர நதிமலகுமலயும் ய�காது

பகாதிக்்கப்பட்டவரின் மதகா்ளில் தட்டி, அவறரக் 
்கவ்னிக்்கச தசயயும் வற்கயில் சத்தேகா்க 
கூப்பிடுங்கள அநத நபர் பதிை்ளிக்்கவில்றை 
என்ைகால், படி 2-க்கு தசல்ைவும். 

யகாமரனும் ஒருவறர 995 என்ை எணைில் அவசர 
ேருத்துவச மசறவறய அறழக்்கச தசகால்ைி, 
AED ்கிறடக்குதே்னில், அறதக் த்ககாணடு வரச 
தசகால்ைவும்.

Hello, 
hello, are 
you OK?

யெலகா,ெ

யலகா நல்லகா

இருக் க்ீங்ளகா?
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இதே உேிரப்�ிப்பு சதி்திசமச (CPR)

பகாதிக்்கப்பட்டவர் ேல்ைகார்நது 
படுத்திருக்்கவில்றை என்ைகால், அவரது 
தறை, ்கழுத்து ேறறும் உடல் ஆ்கியவறறை 
ஒமர மநரத்தில் திருப்பும் வற்கயில், அவறர 
ஆதரவகா்கப் 
பிடித்துத் 
திருப்புங்கள.

பகாதிக்்கப்பட்டவரின் திைநத சுவகாசப் 
பகாறதறய நிர்வ்கித்து, உங்கள ்ககாறத 
அவருறடய வகாய ேறறும் மூக்்கின் ேீது 
றவத்திடுங்கள சுவகாசம் உள்ளதகா என்பறத 
ேதிப்பிடுவதறகு:

 ேகார்பு ஏறைம் ேறறும் இைக்்கம் 
உள்ளதகா என்பறத ்கவ்னியுங்கள

 பகாதிக்்கப்பட்டவர் மூசறச விடும் மபகாது 
்ககாறறு தவ்ளிமயறு்கிைதகா என்பறத 
ம்கட்்கவும்

 பகாதிக்்கப்பட்டவரின் வகாய ேறறும் 
மூக்்கில் ்ககாறமைகாட்டம் உள்ளதகா 
என்பறத உைருங்கள

பகாதிக்்கப்பட்டவர் சுவகாசிக்்கிைகார் எ்னில், 
அவரின் சுவகாசத்றத ததகாடர்நது 
்கண்ககாைியுங்கள ேறறும் அவசர 
ேருத்துவச மசறவ வரும் வறரயில் 
்ககாத்திருங்கள. 

பகாதிக்்கப்பட்டவர் சுவகாசிக்்கவில்றை 
எ்னில், வழிமுறை 6ஐ ததகாடங்கி 
ேகார்பு அழுத்தங்கற்ளக் த்ககாடுக்்கத் 
ததகாடங்கிடுங்கள.

தறைறயக் கு்னித்து-தகாறடறய உயர்த்தும் 
வழிமுறைறய உபமயகா்கித்து படத்தில் 
்ககாணபித்தபடி, பகாதிக்்கப்பட்டவரது சுவகாசப் 
பகாறதறய திைக்்கச தசயயங்கள இது 
ததகாணறடயின் பின்பக்்கத்தில் ஒட்டியுள்ள 
நகாக்ற்க மேல் மநகாக்்கி தூக்்கச தசயயும்.
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இதே உேிரப்�ிப்பு சதி்திசமச (CPR)

பகாதிக்்கப்பட்டவரின் 
ேகார்பிறகு அரு்கில்
உங்கள ற்கறயக் 
த்ககாணடு தசன்று, 
படத்தில் ்ககாணபித்தபடி 
தநஞதசலும்புக் 
கூட்டின் ்ீகழ 
முற்னறய உங்கள 
நடுவிரைகால் 
மதடிப்பிடிப்பதன் 
மூைம் பள்ளத்றதக் 
்கணடுபிடியுங்கள. 
உங்க்ளது ஆள்ககாட்டி 
விரறை உங்க்ளது 
நடுவிரலுக்கு அடுத்ததகா்க 
றவத்து படத்தில் 
்ககாணபித்தவகாறு ஆட்்ககாட்டி 
விரறை ேகார்தபலும்பின் 
ேீதுள்ள அடுத்த ற்கயின் 
அடிப்பகுதியில் றவயுங்கள.

இரணடு 
விரல்்கற்ளயும் 
விடுவித்து, இநதக் 
ற்கறய அடுத்த 
ற்கயின் மேைகா்க 
றவயுங்கள. 
அநத இடத்றத 
தவை விடகாேல் 
இருப்பதறகு 
இரணடு ற்க்க்ளின் 
விரல்்கற்ளயும் 
ஒன்மைகாடு 
ஒன்ைகா்கப் பின்்னிக் 
த்ககாளளுங்கள. 
விரல்்கள ேகார்றப 
விட்டு விை்கி 
இருக்்க மவணடும்.

உங்கள நடு 
விரறைக் த்ககாணடு, 
அடி தநஞதசலும்பு 

ஒரத்றத                            
்கணடுபிடியுங்கள
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உங்க்ளது இரணடு 
முழஙற்க்கற்ளயும் 
மநரகா்க றவத்துக் 
த்ககாணடு உங்க்ளது 
மதகாளபட்றட்கற்ள 
மநரடியகா்க 
பகாதிக்்கப்பட்டவரின் 
ேகார்புக்கு மநரகா்க 
றவத்துக் 
த்ககாளளுங்கள.

முன்ம்னகாக்்கி சகாயநது 
அழுத்தங்கற்ளக் 
த்ககாடுக்்க உங்கள உடல் 
எறடறய உபமயகா்கித்துக் 
த்ககாளளுங்கள.
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9

இதே உேிரப்�ிப்பு சதி்திசமச (CPR)

30 அழுத்தங்கற்ள நி்கழத்தவும், ேகார்பு அழுத்தங்கள  ஒரு நிேிடத்திறகு குறைநதது 100 
அழுத்தங்கள என்ை வ்ீகிதத்தில் இருக்்க மவணடும். வகாமயகாடு வகாய றவத்து ்ககாறமைகாட்டம் 
அ்ளிக்கும் தசயல்முறைறய 2 முறை தசயயவும். மூசசுக் குழகாறயத் திைப்பதறகு 
தறைறயப் பின்புைம் சகாயத்து ்ீகழத்தகாறடறய உயர்த்தியிருக்கும் நிறைறய நிர்வ்கிக்்கவும். 
பகாதிக்்கப்பட்டவரின் மூக்கு வழியகா்க ்ககாறறு தவ்ளிமயைகாத வற்கயில் தபருவிரல் ேறறும் 
சட்டுவிரல் த்ககாணடு அவருறடய மூக்ற்கப் பிடித்துக் த்ககாள்ளவும்.  உங்கள உதடு்க்ளகால் 
பகாதிக்்கப்பட்டவரின் வகாறயச சுறைி மூடவும். 2 சிறுமூசசு்கற்ள, ஒன்றுக்குப் பிைகு ேறதைகான்று 
எ்ன விறரவகா்கக் த்ககாடுக்்கவும். ஒவதவகாரு முறை மூசசு த்ககாடுத்த பிைகு ேகார்பு ஏறைத்றதக் 
்கண்ககாைிக்்கவும், ஒவதவகாரு மூசசுக்குப் பிைகும் அவருறடய மூக்குப் பிடிறய விட்டுவிடவும். 
ஒவதவகாரு மூசசுக்கும் ்ககாை அ்ளவு 1 வி்னகாடியகாகும் ேறறும் ்ககாறமைகாட்ட த்ககாள்ள்ளவு 400 
ேறறும் 600 ேி.ைி.க்கு இறடயில் இருக்்க மவணடும்.

அவசர ேருத்துவச மசறவக் குழு/AED வரும் வறரயில் அல்ைது பகாதிக்்கப்பட்டவர் உயிமரகாடு 
இருப்பதற்ககா்ன ஏமதனும் அைிகுைி்கள ததரியம் வறரயில், 30 முறை ேகார்றப அழுத்துவறதயும் 2 
முறை ்ககாறறூட்டுவறதயும் ேீணடும் தசயயவும், அதறகுப் பிைகு, பகாதிக்்கப்பட்டவரின் சுவகாசத்றத 
ேீணடும் மசகாதித்து, மதறவதய்னில் CPR-றயத் ததகாடரவும் அல்ைது AED-றயப் பயன்படுத்தைகாம். 

நீங்கள அழுத்தங்கற்ளயும் 5 ததகாகுப்பு்க்ளகா்க எணைைகாம்: 
1 and 2 and 3 and 4 and 5 and
1 and 2 and 3 and 4 and 10 and
1 and 2 and 3 and 4 and 15
1 and 2 and 3 and 4 and 20
1 and 2 and 3 and 4 and 25
1 and 2 and 3 and 4 and 30

தபகாதுேக்்கள “ற்க்க்ளகால் ேட்டும் தசயயும் இதய  உயிர்ப்பிப்பு சி்கிசறச (CPR)” அ்ளிக்்கைகாம் - 
வகாமயகாடு வகாய றவத்து சுவகாசம் அ்ளிக்்கமவணடிய அவசியேின்ைி, தநஞறசத் ததகாடர்சசியகா்க 
அழுத்தவறத ேட்டும் உள்ளடக்்கியது. வழக்்கேகா்ன CPR சி்கிசறசறயப் மபகாைமவ ற்க்க்ளகால் 
ேட்டும் தசயயும் CPR சி்கிசறசயும் பகாதிக்்கப்பட்டவர் உயிர் பிறழக்்கக்கூடிய வகாயப்றப 
அதி்கரிப்பதகா்கக் ்கணடைியப்பட்டுள்ளது. 

CPR வழிமுறை்கள ேறறும் AED-றய தசயல்படுத்துதல் பறைிய ்ககாதைகா்ளிறயக் SCDFன் 
‘myResponder’ தசயைியில் ்ககாைைகாம் (மேலும் த்கவல்்கள பக்்கம் 101-ல்).

30 அழுத்தங்கள 2 சுவகாசங்கள
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தகானிேக்் பவளிப்புற இதேக்்ருவி (AED)

இதயத் துடிப்றப இயல்பகாக்குவது என்பது ேகாரறடப்பு ஏறபடும் ஒரு 
நி்கழவில் பகாதிக்்கப்பட்டவர் உயிர் பிறழப்பதற்ககா்ன வகாயப்பு்கற்ள 
அதி்கரிக்்கிைது, மேலும் துடிப்பறத நிறுத்திக் த்ககாணட இதயத்றதத் 
திரும்பவும் துடிக்்க றவத்து இயல்பகா்ன துடிப்பு நிறைக்குத் திரும்பக் 
த்ககாணடு வரக்கூடிய ஒமர சி்கிசறச இதுமவயகாகும்

ேகாரறடப்பு ஏறபடுமவகாரின் உயிர்பிறழப்பு வி்கிதங்கற்ள 
அதி்கரிப்பதற்ககா்க, சமூ்க ேன்ைங்கள, ்கறடத்ததகாகுதி்கள, விற்ளயகாட்டு 
றேயங்கள மபகான்ை தபகாது இடங்க்ளில் இதயத்துடிப்றபச சீர்தசயயும் 
ற்கயடக்்கக் ்கருவி்கள (AED) தபகாருத்தப்பட்டுள்ள்ன. சிங்கப்பூர் குடிறேத் 
தற்ககாப்புப் பறடயின் உயிர்்ககாப்புத் திட்டம் (SAL) 2015 ஆ்கஸ்ட் ேகாதம் 
ததகாடங்கி றவக்்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்்ீகழ 5,200க்கும் மேறபட்ட AED 
்கருவி்கள, அதகாவது இரணடு வ.ீவ.்க. ்கட்டடங்களுக்கு ஒரு ்கருவி, 
தபகாருத்தப்பட்டுள்ள்ன. எதிர்வரும் 2025ஆம் ஆணடுக்குள சிங்கப்பூரின் 
ந்கர்ப் பகுதி்க்ளில் ஒவதவகாரு 250 ேீட்டருக்கும் குறைநதது ஒரு AED 
்கருவிறய தபகாருத்தவது குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் இைக்கு. 

AED என்பது அவசர ்கவ்னிப்பு மதறவப்படும் நபரின் இதய துடிப்றப 
பகுப்பகாயவு தசயது, ்கருவிறய உபமயகா்கிப்பவறர அவசர ்கவ்னிப்பு 
மதறவப்படும் நபருக்கு ஓர் ேின்சகார அதிர்சசிறய த்ககாடுக்்க 
வழிநடத்து்கிை, ஒர் ்கைி்னி றேய ேருத்துவக் ்கருவி ஆகும். AED-ஐ 
ஆன் தசயததும் AED-ஐ எப்படி இயக்்க மவணடும் என்பது ேீதகா்ன 
த்கவல்்கற்ளயும், எப்மபகாது CPR-ஐ நி்கழத்த மவணடும் என்பறதயும், 
அவசர ்கவ்னிப்பு மதறவப்படும் நபருக்கு எப்மபகாது அதிர்சசி த்ககாடுக்்க 
மவணடும் என்பறதயும் படிக்்கக் ்ககாட்டும்.

ஒருவர் உறுதியகா்க இைநது மபகாயிருநதகால், நகாடித்துடிப்பு ேறறும்/
அல்ைது மூசசு இருநதகால், AED ்கருவி அவருக்கு அதிர்சசி த்ககாடுக்்க 
அைிவுறுத்தகாது.

ஒன்று முதல் எட்டு வயதகா்ன குழநறத்கள அல்ைது 25 ்கிமைகாவுக்கு
குறைவகா்ன குழநறத்களுக்கு, குழநறத்கள இதயத்துடிப்றப இயல்பகாக்கும் 
ஒட்டி்கள (இது சக்தி தவ்ளிப்பகாடு குறைக்்கப்பட்டது) பயன்படுத்தப்பட 
மவணடும். எ்னினும் அத்தற்கய அட்றட்கள இல்றைதய்னில், 
தபரியவர்்களுக்்ககா்ன இதயத்துடிப்றப இயல்பகாக்கும் ஒட்டி்கற்ளப் 
பயன்படுத்தைகாம்.
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தகானிேக்் பவளிப்புற இதேக்்ருவி (AED)

�காததிக்்ப்�ட்டவமரத் தேகார பசயதல்

ேின் அதிர்வு அட்றட்கற்ள மநரடியகா்க மதகாைின் ேீது 
ஒட்டுவது அவசியம் என்பதகால் பகாதிக்்கப்பட்டவரின் 
தநஞசுப் பகுதிறய, மபகாதுேகா்ன அ்ளவிறகு திைநது 
றவயுங்கள, அவசியேகா்னகால் தடுக்கும் வற்கயில் 
உள்ள எநததவகாரு துைிறயயும் தவட்டி எடுத்து 
விடுங்கள.

மநகாயகா்ளியின் ்கழுத்தில் ஏமதனும் நற்க 
அல்ைது ஆப்கரைங்கள இருநதகால், அவறறை 
அ்கறைிவிடுங்கள/அப்பகால் தள்ளி றவயுங்கள. 
ேின் அதிர்வு அட்றட்களுடன் ஏமதனும் ஒட்டு 
வில்றை்கள (எ.்ககா. ேருத்துவ ஒட்டு வில்றை்கள) 
குறுக்்கிட்டகால் அவறறை அ்கறைிடுங்கள.

ேின் அதிர்வு அட்றட்கள மதகாைில் 
நன்ைகா்க ஒட்டிக்த்ககாளவறத உறுதி தசயய, 
பகாதிக்்கப்பட்டவரின் ேகார்புப் பகுதியில் உள்ள 
உமரகாேங்கற்ள சவரம் தசயது அ்கறைிவிடுங்கள.
(குைிப்பு: றபயில் சவரக் ்கருவி ஒன்று உள்ளது)

பகாதிக்்கப்பட்டவரின் ேகார்புப் பகுதியில் உள்ள 
வியர்றவயும் ஈரப்பதமும் ேின் அதிர்வு 
அட்றட்களுக்கும் மதகாலுக்கும் இறடமயயகா்ன 
ததகாடர்றபக் குறைத்து விடைகாம் என்பதகால் உைரச 
தசயயவும்.

மபஸ்மேக்்கர் தபகாருத்தப்பட்டிருநதகால், அது 
இருக்கும் இடத்றத விட்டு நகான்கு விரல்்கள 
அ்ளவுக்குத் தள்ளி ேின் அதிர்வு அட்றட்கற்ள 
ஒட்டுங்கள. இதற்கிறடயில், ததகாடர்நது CPR 
தசயயுங்கள.

மபஸ் மேக்்கரிைிருநத 
நகான்கு விரல்்கள 
தள்ளி ேின் அதிர்வு 
அட்றட்கற்ள 
ஒட்டவும்
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தகானிேக்் பவளிப்புற இதேக்்ருவி (AED)

 தபகாட்டைத்தில் உள்ள வழிமுறை்க்ளப் பின்பறைி, 
அதறம்கறப அட்றட்கற்ள அ்கறைவும்

 அதிலுள்ள மேல் ்ககா்கிதத்றத உைித்து, ்ககாணபித்துள்ளபடி 
அட்றட்கற்ள ஒட்டவும். எவவிதக் ்ககாறைக் குேிழ்களும் 
இல்ைகாேல் அறவ நன்ைகா்க ்ீகமழ அழுநதி ஒட்டிக் 
த்ககாணட்னவகா என்பறத உைதி தசயது த்ககாளளுங்கள

நீங்கள இப்மபகாது AEDறய இயக்்கைகாம். AED-ன் குரல்வழி 
அைிவுறுத்தல்்கற்ளப் பின்பறைி, பகாதிக்்கப்பட்டவர் 
உயிருடன் இருப்பதற்ககா்ன ஏமதனும் அைிகுைி்கள 
ததரியும் வறரயில் அல்ைது அவசர ேருத்துவச 
மசறவக் குழு வநது மசரும் வறரயில் CPRறய 
(பக்்கம் 16). ததகாடருங்கள. பகாதிக்்கப்பட்டவர் உயிருடன் 
இருப்பதற்ககா்ன ஏமதனும் அைிகுைி்கள ததரிநதுவுடம்ன, 
அவர் மூசசு விடு்கிைகாரகா என்பறத மசகாதிக்்கவும். 
பகாதிக்்கப்பட்டவர் மூசசு விடவில்றை எ்னில், CPR 
ேறறும் AEDறய ததகாடரவும். பகாதிக்்கப்பட்டவர் மூசசு 
விடு்கிைகார் எ்னில் அவருறடய சுவகாசத்றத அவசர 
ேருத்துவச மசறவக் குழு வரும் வறரயில் ததகாடர்நது 
்கண்ககாைிக்்கவும். 

மூசசுக்்கருவி 
அட்றறடயப். 
பகாதிக்்கப்பட்டவrன் 
ேீது ஒட்டுங்கள

ைதின் அததிரவு அட்மட்மள ஒட்டவும் (CPR 
நமடப�றும்ய�காது)

மு
த
லு

த
வ

ி

நீங்கள AED ்கருவிறயப்* பயன்படுத்திக் த்ககாணடிருக்கும்மபகாது “ேின்்கைன்்கற்ள 
ேகாறறு” எனும் பதிவுத்த்கவல் ம்கட்டகால் என்்ன தசயவது*

தசயயமவணடியறவ 
- நிதகா்னேகா்க இருங்கள 
- AED ்கருவிறயத் ததகாடர்நது பயன்படுத்தி, 
உதவி வருவதற்ககா்கக் ்ககாத்திருங்கள 

தசயயமவணடியறவ 

நிதகா்னேகா்க இருங்கள 

AED ்கருவிறயத் ததகாடர்நது 
பயன்படுத்தி, உதவி 
வருவதற்ககா்கக் ்ககாத்திருங்கள 

தசயயக்கூடகாதறவ 

பதறைம் அறடயமவகா ேின்்கைன்்கற்ள 
ேகாறை முயறசி தசயயமவகா கூடகாது 

மநகாயகா்ளியின் உடைில் ஒட்டிய 
ேின்்னதிர்வு அட்றட்கற்ள 
அ்கறைக்கூடகாது 

இதய  உயிர்ப்பிப்பு சி்கிசறச 
வழஙகுவறத நிறுத்தக்கூடகாது 

* வ.ீவ.்க. ேின்தூக்்கி மு்கப்பு்க்ளில் உள்ள ZOLL AED ்கருவி்களுக்்ககா்னது. ேறை தபயர்்க்ளிைகா்ன    
  AED ்கருவி்கள ேகாறுபட்ட முறையில் தசயல்படக்கூடும். 
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தேீிலதிருந்து �காது்காப்பு
24  தீ விபத்தின் பகாது்ககாப்பு குைித்த தபகாதுவகா்ன உதவிக்குைிப்பு்கள 
25  வடீ்டில் தீ விபத்து ஏறபடகாேல் தவிர்ப்பதற்ககா்ன சரிபகார்ப்பு பட்டியல்
26  நீர்ே தபட்மரகாைிய வகாயு (LPG)
27  ந்கரக் குழகாயவழி எரிவகாயு
28  எரிவகாயுக் ்கசிவு
29  வடீு்களுக்்ககா்ன தீ எசசரிக்ற்க ஒைி எழுப்பும் ்கருவி
30  தபகாதுவகா்ன பகுதி்க்ளில் ஏறபடக்கூடிய தீ விபத்துக்்கள
31  தீ விபத்து ஏறபடும் மபகாது
33  தீ அறைப்பகான்்கள
34  ற்கமுறையகா்ன அறழப்பு இடங்கள ேறறும் ம�காஸ் ரீல்்கள
35  புற்க சூழநத இடத்திைிருநது தப்பித்தல்
36  ்ககாயேறடநமதகாறர தவ்ளிமயறறுதல்
38  தீயில் நீங்கள ேகாட்டிக்த்ககாணடகால்
39  உங்கள ஆறடயில் தீ பிடித்தகால்
40  வகா்க்னங்கள தீப்பிடிப்பறதத் தடுப்பதற்ககா்ன உத்தி்கள
41  உங்கள வகா்க்னங்க்ளில் தீப்பறைிக் த்ககாணடகால்
42  ேின்சகார  வகா்க்ன தீ
43 ேின்்னழுத்தத் ததகாழில்நுட்பச சூரியதவகா்ளித் த்கடு தீ

தடுப்பு முறை்கற்ளப் பின்பறைகாவிட்டகால், தீயி்னகால் ஏரகா்ளேகா்ன 
உயிரிழப்பு்களும், தபகாருட்மசதமும் ஏறபடக்கூடும். தீ அபகாயங்கற்ளக் 
்கணடைியவும் அவறறை நீக்்கவும் ்கறறுக் த்ககாளவதன்மூைம் தீ 
மூளும் சகாத்தியத்றதக் குறைக்்க முடியும்.
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த ீ�காது்காப்பு உதவிக்குறதிப்பு்ள்

த ீஅ�காேங்மள நீக்குவயத தமீேத் தடுப்�தற்கான ஆ்சசதிறந்த வைதி

 சறேயறை எப்மபகாதும் ்கவ்னிக்்ககாேல் விட்டுவிடகாதீர்்கள. பயன்பகாட்டில் இல்ைகாதமபகாது எல்ைகா சறேயல் 
சகாத்னங்கற்ளயும் அறைக்்கவும் ேறறும் அவறைின் இறைப்பு்கற்ளத் துணடிக்்கவும். 

 அடுப்பின் மேறபகுதி புற்கைகாங்கி ேறறும் சூட்டடுப்பு மபகான்ைவறைில் எணதைய இல்ைகாேல் பகார்த்துக்த்ககாளளுங்கள.

 தீ இருக்கும் பகுதி்க்ளில் மவறை தசயயும் மபகாது நீ்ளேகா்ன த்ளர்வகா்ன அறட்கற்ளத் தவிர்த்திடுங்கள. 

 அடுப்பு மபகான்ை தீ மூைங்களுக்கு அரு்கில் எ்ளிதில் தீப்பிடிக்்கக்கூடிய தபகாருட்்கற்ள / உைவுப்தபகாருட்்கற்ளயும் (எ.்ககா. 
சறேயல் எணதைய ேறறும் ேது), எ்ளிதில் தீப்பிடிக்்கக்கூடிய தபகாருட்்கற்ளயும் (எ.்ககா. தகாள ேறறும் ேின்்கைன்) 
றவக்்ககாதீர்்கள

 தைியும் தநருப்பு (எ.்ககா. கூடகா்ன ்கரி) ேறறும் சி்கதரட் துணடு்க்ளின் தீப்தபைிறய முழுறேயகா்க அறைப்பதறகு 
முன்்னகால் குப்றபகுழகாய ததகாட்டி்க்ளில் எைிய மவணடகாம். 

 சன்்னல் திறரசசீறை மபகான்ை எநத எ்ளிதில் தீப்பறறும் தபகாருற்ளயம் பூறச மேறட்கள, அடுப்பு்கள அல்ைது 
எரியூட்டப்பட்டப் தபகாருட்்களுக்கு அரு்கில் றவக்்க மவணடகாம்.

 எரியூட்டப்பட்ட தேழுகுவர்த்தி்கற்ளத் தகாள அல்ைது அட்றட அைங்ககாரங்கள, திறரசசீறை்கள ேறறும் நகாற்ககாைி 
மேறச்களுக்கு அரு்கில் றவக்்க மவணடகாம். அறவ நிறையகா்ன தவப்பத் தடுப்பு பிடிப்பகான்்க்ளில், ்ீகமழ விழகாத 
வணைம் றவக்்கமவணடும். 

 ேின்சகார இறைப்பு்க்ளில் அதி்க சுறேறயத் றவக்்ககாதீர்்கள அத்துடன் ேின்சகார சகாதைங்கள பயன்பகாட்டில் 
இல்ைகாவிட்டகால் அவறறை அற்னத்தவிடவும்.

 உறடநத ்கம்பி்கள ேறறும் திைப்பகா்க இறைப்பில் உள்ள ்கம்பி்கற்ளச மசகாதித்திடுங்கள, அப்படி ஏமதனும் இருநதகால், 
்கம்பி்கற்ள ேகாறைிவிடுங்கள. 

 தீப்தபட்டி்கள, றைட்டர்்கள ேறறும் தேழுகுவர்த்தி்கள மபகான்ைவறறை குழநறத்களுக்கு எட்டகாதவகாறு றவக்்கவும்.

 ேத்தகாப்பு்களுடன் விற்ளயகாடும் குழநறத்கள தபரியவர்்க்ளின் ்கண்ககாைிப்பில் இருக்்க மவணடும். முழஙற்க அ்ளவு 
தள்ளிமய ேத்தகாப்பு்கற்ள ஒ்ளியூட்ட மவணடும்.  மேலும் பயன்படுத்தகாதவறறை தபட்டி்க்ளில் றவத்து தவப்பம் 
இல்ைகாத இடத்தில் றவக்்க மவணடும்.  

 ேின்்கைன்்க்ளில் அல்ைது சகாத்னங்க்ளில் நீணடமநரம் அல்ைது இரவு முழுவதும் ்கவ்னிப்பகாரின்ைி ேின்ம்னறைம் 
தசயயகாதீர்்கள. ேின்்கைன்்கற்ள அல்ைது சகாத்னங்கற்ள நீங்கம்ள தசகாநதேகா்க ேகாறைியறேக்்கமவகா அல்ைது 
பழுதுபகார்க்்கமவகா முயறசி தசயயக்கூடகாது. ேின்ம்னறைம் தசயயும்மபகாதும் பத்திரப்படுத்தி றவக்கும்மபகாதும் எப்மபகாதுமே 
தயகாரிப்பகா்ளரின் வழி்ககாட்டுதறைப் பின்பறறுங்கள. ேின்்கை்னில் ஏமதனும் மசதம் அல்ைது சிறதவு ததரிநதகால், அறதப் 
பயன்படுத்துவறத நிறுத்திவிடுங்கள.
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வடீ்டின் தபீ் �காது்காப்புச சரி�காரப்புப் �ட்டிேல்

வடீ்டின் தபீ் �காது்காப்புச சரி�காரப்புப் �ட்டிேல் ஆம் இல்மல

ைதின்சகாரக் 
்ம்�ி ைறறும் 

�கா்ங்ள்

எல்ைகா 3-முற்ன ேின் தசரு்கி்க்ளிலும் பகாது்ககாப்பு 
முத்திறர (Safety Mark) உள்ளதகா? p p

ஒவதவகாரு ேின் தசரு்கியிலும் ஒன்று முதல் இரணடு ேின் 
இறைப்பு்கள வறர ேட்டுமே உள்ளதகா? p p

சகாத்னங்கற்ளப் பயன்படுத்தகாதமபகாது, எல்ைகா விறச்களும் 
அறைக்்கப்பட்டுள்ள்னவகா? p p

வடீ்டில் உள்ள எல்ைகா ேின் ்கம்பிபளும் நல்ை நிறைறேயில் 
உள்ள்னவகா? (அதகாவது, ேின்்ககாப்பு உறடநத ேறறும் தவ்ளியில் 
ததரியும் இறைப்பு்கள இல்ைகாேல் உள்ள்னவகா?)

p p

எல்ைகா ேின் ்கம்பி்களும் தவ்ளியில், தறர விரிப்பு, தறைக்கு 
மேல் ேறறும் ்கதவு திைப்பு்க்ளின் வழியகா்க தசல்ைகாதவகாறு 
அறேக்்கப்பட்டுள்ள்னவகா?

p p

ததகாறைக்்ககாட்சிப் தபட்டி்கள எ்ளிதில் தீப்பிடிக்்கக்கூடிய 
தபகாருட்்க்ளிடேிருநது தூரேகா்க றவக்்கப்பட்டுள்ள்னவகா? p p

புறக்்ணிப்பு 
ைறறும் 

முமறய்டு 

தேழுகுவர்த்தி்கள ேறறும் எணதைய வி்ளக்கு்கள நிறையகா்ன பரப்பில், 
எ்ளிதில் ்ீகமழ விழுநது விடகாதவகாறு றவக்்கப்பட்டுள்ள்னவகா? p p

தீப்தபட்டி்கள, தீமூட்டி்கள ேறறும் ேத்தகாப்பு்கள தவப்ப மூைங்கள 
ேறறும் குழநறத்க்ளிடேிருநது தள்ளி றவக்்கப்பட்டுள்ள்னவகா? p p

தீப்பிடிக்்கக்கூடிய திரவங்கள (எ.்ககா. ேது மபகான்ைறவ) ேறறும் 
எ்ளிதில் தீப்பிடிக்்கக்கூடிய தபகாருட்்கள மபகான்ைவறறை, அடுப்பு 
தவப்ப தபகாருட்்கள, ேறறும் தேழுகுவர்த்தி்கள மபகான்ை தவப்ப 
மூைங்க்ளிைிருநது தள்ளி றவத்துள்ளரீ்்க்ளகா?

p p

சறேக்கும் தபகாருட்்கள (எ.்ககா. புற்கவகாங்கி) ேறறும் அடுப்பு 
மபகான்ைறவ சுத்தேகா்க, எணதையப்பறர மபகான்ைறவ இல்ைகாேல், 
நல்ை இயஙகும் நிறையில் உள்ளதகா?

p p

எ்ளிதில் தீப்பறைக்கூடிய திரவங்கள அனுேதிக்்கப்பட்ட 
த்ககா்ள்கைன்்க்ளில் தத்ளிவகா்க குைியிடப்பட்டு, எ்ளிதகா்க ்ீகமழ 
சிநதிவிடகாத வற்கயில் றவக்்கப்பட்டுள்ள்னவகா?

p p

சறேயல் எரிவகாயு (LPG) நன்கு ்ககாறமைகாட்டம் உள்ள பகுதியில் 
றவக்்கப்பட்டுள்ளதகா? p p

எரிவகாயு ்கைற்னயும், அடுப்றபயும் இறைக்கும் குழகாய நல்ை 
நிறையிலும், எநத வித ்கசிவும் இல்ைகாேல் இறுக்்கேகா்க 
தபகாருத்தப்பட்டுள்ளதகா?

p p

தமீேத் 
தடுக்கும் 
விதைகா் 
உங்ள் 
வடீ்மட 

தேகாரபசயதல்

வடீ்டுக்கு தவ்ளிமய உள்ள தபகாது நறடக்கூடம், ற்கவிடப்பட்ட 
தபகாருட்்க்ளகால் (எ.்ககா. ேிதியடி்கள, அறைக்்கைன்்கள மபகான்ைறவ) 
தடுக்்கப்படகாதவகாறு உள்ள்னவகா?

p p

உங்கள வடீ்டில் குறைநதது ஒரு உைர்நத மவதிப்தபகாருள தீ 
அறைப்பகான் இருக்்கிைதகா? p p

தீ விபத்து அல்ைது மவறு தநருக்்கடி நிறை ஏைபடும்மபகாது, 
உங்களுக்கும் உங்கள வடீ்டில் உள்ள ேறைவர்்களுக்கும் எநத எணறை 
அறழப்பது என்று ததரியுேகா?

p p

 

இநத சரிபகார்ப்பு பட்டியைில் எதற்ககாவது 
நீங்கள “இல்றை” என்ை பதில் 
அ்ளித்திருநதகால், அநத பகுதி்கற்ள 
உங்கள வடீ்டில் விறரவில் சரிதசயது, 
உங்கள வடீ்றட தீ விபத்துக்்கள  
ஏறபடுவதிைிருநது பகாது்ககாத்துக் 
த்ககாள்ளவும்.

1 2 3 4 5 6 - 0 0
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சமைேல் எரிவகாயு (LPG)      

சமைேல் எரிவகாயுமவப் (LPG) �காது்காப்�கா்க் 
ம்ேகாளுதல்

 பகாது்ககாப்பு முத்திறர உள்ள சறேயல் எரிவகாயு பகா்கங்கற்ள அங்ீக்கரிக்்கப்பட்ட 
மு்கவர்்க்ளிடேிருநது ேட்டுமே வகாஙகுங்கள. 

 குறைநத பட்சம் ஆணடுக்கு ஒரு முறையகாவது உங்களுறடய LPG அறேப்பில் 
உங்களுறடய LPG விநிமயகா்கிப்பகா்ளர் 5-முற்னப் பகாது்ககாப்புச மசகாதற்னறயச 
(குழகாய, சீரகாக்்கி, குழகாய இடுக்்கிப் பிடிப்பகான், வகாயு உருற்ள ேறறும் 
இறைப்பு்கள உட்பட) தசய்கிைகாரகா எ்ன உறுதிப்படுத்திக் த்ககாள்ளவும்.

 எப்மபகாதும் எரிவகாயு ்கைற்ன நிேிர்நத நிறையில் றவக்்கவும், படுத்திருக்கும் 
நிறையில் றவக்்கக்கூடகாது. 

 தீக்த்ககாழுநது, தவப்ப மூைங்கள ேறறும் ேின்சகார தவ்ளியடீு்கள 
மபகான்ைவறைிைிருநது எரிவகாயு ்கைற்னக் குறைநதபட்சம் ஒரு ேீட்டர் 
ததகாறைவில் றவத்திடுங்கள.

 எரிவகாயு ்கைற்ன ேகாறறும்மபகாது, தநருப்பு எதுவும் அரு்கில் இல்ைகாதறத 
உறுதிப்படுத்திக் த்ககாளளுங்கள. 

 எப்மபகாதும் ஒன்றுக்கு மேறபட்ட உபரி ்கைன்்கற்ள றவத்திருக்்ககாதீர்்கள; 
ேறறும் உபரி ்கைன் ்ககாறமைகாட்டம் உள்ள பகுதியில் நிேிர்நத நிறையில் 
றவக்்கப்பட்டிருக்்க மவணடும்.

 சறேக்கும்மபகாது சன்்னல்்கற்ளத் திைநது றவயுங்கள ேறறும் 
சறேயைறைறயக் ்ககாறமைகாட்டேகா்க றவத்திருங்கள; எ்ளிதில் தீப்பறைக்கூடிய 
தபகாருட்்கற்ளத் திைநத த்னல் அரு்கில் றவக்்ககாதீர்்கள அல்ைது சறேப்பறதக் 
்கவ்னிப்பின்ைி விட்டுசதசல்ைகாதீர்்கள. 

 தவ்ளியூர் பயைங்களுக்குச தசல்லும்மபகாது, ்கட்டுப்படுத்தும் திைப்பகாற்ன 
அறைத்து எரிவகாயு தசல்வறதத் துணடித்திடுங்கள.

 குழகாயிலுள்ள ்ககாைகாவதி மததி முடிநதவுடம்னமய குழகாறய ேகாறைிவிடுங்கள. 

 ்கட்டுப்படுத்தும் திைப்பகா்னில் அசசிடப்பட்டிருக்கும் தயகாரிப்பு மததியிைிருநது 
10 ஆணடு்களுக்கு ஒரு முறை அதற்ன ேகாறைிவிடுங்கள. 

 எரிவகாயு அறடப்பிதறழத் திைநத உடம்னமய உங்க்ளகால் அடுப்றபப் 
பறைறவக்்க முடியகாவிட்டகால், எரிவகாயு அறடப்பிதறழ மூடிவிட்டு, அற்னத்துக் 
்கதவு்கற்ளயும் சன்்னல்்கற்ளயும் திைநது, சறேயைறையில் சிைிது மநரம் 
்ககாறமைகாட்டத்றத ஏறபடுத்திய பிைகு ேீணடும் பறைறவக்்க முயலுேகாறு 
அைிவுறுத்தப்படு்கிைது. இப்படிச தசயவதகால் உங்கற்ளச சூழநதிருக்்கக்கூடிய 
எ்ளிதில் தீப்பறைக்கூடிய சறேயல் எரிவகாயு தீப்பறைிக் த்ககாளவறதத் தடுக்்க 
முடியும். 

 சறேயல் எரிவகாயு ்கசிவு இருப்பதகா்கச சநமத்கம் எழுநதகால் அல்ைது சறேயல் 
எரிவகாயுவகால் தீ மூணடகால், 995 என்ை எணைில் சிங்கப்பூர் தற்ககாப்புப் 
பறடறய அறழயுங்கள. 
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5-முமன �காது்காப்புச யசகாதமன 

உங்க்ளது சறேயல் எரிவகாயு விநிமயகா்கிப்பகா்ளர் 
உங்களுறடய சறேயல் எரிவகாயு அறேப்புமுறைறயச 
சரியகா்கவும் விரிவகா்கவும் மசகாதற்னயிடுவறத 
உறுதிப்படுத்துங்கள. 5-முற்ன பகாது்ககாப்புச மசகாதற்னயில் 
பின்வருவ்ன உள்ளடங்கமவணடும்: 

்கட்டுப்படுத்தும் திைப்பகான் 
- மதயநது மபகாயிருக்்கிைதகா அல்ைது 
்ககாைகாவதியகா்கிவிட்டதகா என்பறதச மசகாதிக்்கமவணடும். 

ரப்பர் குழகாய 
- மதயநது மபகாயிருக்்கிைதகா என்பறதச மசகாதித்து, 
மசதேிருநதகால் உட்னடியகா்க ேகாறைமவணடும். 
- குழகாயில் உள்ள ்ககாைகாவதி மததியின் அடிப்பறடயில் 
புதிய குழகாயக்கு ேகாறைமவணடும். 

்கைன் 
- எரிவகாயுக் ்கைற்ன எப்மபகாதும் நிேிர்நத நிறையில் 
றவத்திருக்்கமவணடும், சகாயத்து றவக்்கக்கூடகாது. 
ஒவதவகாரு ்கை்னிலும் மதயேகா்னம்  இருக்்கிைதகா 
என்பறதச மசகாதிக்்கமவணடும். 

குழகாய இடுக்்கிப் பிடிப்பகான்்கள 
- குழகாய இடுக்்கிப் பிடிப்பகான்்கள த்ளர்வகா்கமவகா அல்ைது 
அதி்க இறுக்்கேகா்கமவகா இருக்்கக்கூடகாது (இத்னகால் ரப்பர் 
குழகாயில் அழுத்தமும் தவட்டும் ஏறபடைகாம்).

்கசிவு மசகாதற்ன / இறைப்பு்கள 
- அடுப்றபயும் சறேயல் எரிவகாயுக் ்கைற்னயும் 
இறைக்கும் அற்னத்து இறைப்பு்க்ளிலும் மதயேகா்னம்  
இருக்்கிைதகா என்பறதச மசகாதிக்்கமவணடும். 
- இறைப்பு்க்ளின்ேீது சவர்க்்ககாரத் திரவத்றதத் 
தடவும்மபகாது நீர்க்குேிழ்கள மதகான்ைி்னகால் ்கசிவு 
இருப்பதகா்க அர்த்தம். 
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ந்ரக் குைகாயவைதி எரிவகாயு 

சிங்கப்பூரில் உள்ள வடீு்களுக்கும், வைி்கம் ேறறும் ததகாழில்துறை இடங்களுக்கும் ந்கரக் 
குழகாயவழி எரிவகாயு விநிமயகா்கிக்்கப்படு்கிைது.

ந்ரக் குைகாயவைதி எரிவகாயுமவப் �காது்காப்�கா்க் ம்ேகாளும் முமற   

 எப்மபகாதுமே பகாது்ககாப்பு முத்திறர உள்ள அடுப்றப வகாஙகுங்கள. 

 சறேக்கும்மபகாது ்கவ்னிக்்ககாேல் விட்டுச தசல்ைகாதீர்்கள. 

 தீப்பிடிக்்கக்கூடிய திரவங்கற்ளயும் எ்ளிதில்  எரியக்கூடிய. தபகாருட்்கற்ளயும் எரிவகாயு 
சகாத்னங்க்ளிைிருநது தூரேகா்க றவத்திருங்கள. 

 எரிவகாயு சகாத்னங்கற்ள நல்ை ்ககாறமைகாட்டமுள்ள இடங்க்ளில் நிறுவுங்கள. எப்மபகாதும் 
மபகாதிய ்ககாறமைகாட்டம் இருப்பறத உறுதி தசயயுங்கள. 

 சூட்டடுப்றபப் பறைறவப்பதறகுமுன் எரிவகாயு வகாறட இல்ைகாதறத உறுதி தசயயுங்கள. 

 சூட்டடுப்பின் வகாட்டும் இயக்்கத்றதப் பயன்படுத்துமுன் அடுப்பின் ்கதறவச சறமை திைநது 
றவத்திருங்கள. 

 எரிவகாயுக் குழகாய்கற்ள நிறுவுவதறகு அல்ைது ேகாறறுவதறகு City Gas அல்ைது உரிேம் 
தபறை எரிவகாயுச மசறவ பைியகா்ளறர (LGSW) ேட்டுமே நீங்கள நகாடமவணடும். 

 நீங்கள நீணட்ககாைத்திறகு எரிவகாயு சகாத்னங்கற்ளப் பயன்படுத்தகாதிருநதகால், எரிவகாயு 
ேீட்டர் ்கட்டுப்பகாட்டு அறடப்பிதறழ அறடத்து றவத்திருங்கள. எ.்ககா.நீணட விடுமுறைக்குச 
தசல்லும்மபகாது. நீங்கள திரும்பி வநதவுடன் எரிவகாயு விநிமயகா்கத்றதத் திைநது விடுவதறகு 
1800 752 1800 என்ை எணைில் City Gas நிறுவ்னத்றதத் ததகாடர்பு த்ககாளளுங்கள. 

 பயன்பகாட்டகா்ளர்்கள எரிவகாயு சகாத்னங்கற்ள முறையகா்கப் பரகாேரிக்கும்படி 
அைிவுறுத்தப்படு்கிைது. 
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எரிவகாயுக் ்சதிவு

உங்ளுமடே சமைேல் �காத்ததிரத்ததில் அல்லது சகாதனத்ததில் தபீ்�ிடித்தகால்

 அறத ஈரேகா்ன துைியகால் மூடி தீறய அறைக்்கவும்.  அதில் நீறர ஊறைகாதீர்்கள. அத்னகால் தீ விறரவில் பரவக்கூடும்.

 உட்னடியகா்க எரிவகாயு குழகாயவழி அடுப்புக்குச தசல்வறத அைைக்்கவும்.
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எரிவகாயுக் ்சதிமவ நு்ரந்தகால்

 எல்ைகா தீறயயும் அறைத்துவிட்டு, அடுப்பு, எரிவகாயு இறைப்பு்கள ேறறும் ்கட்டுப்படுத்தும் 
திைப்பகான்்கற்ள அறைக்்கவும்.

 எல்ைகா சன்்னல்்கற்ளயும் திைநது, அவவிடத்றதக் ்ககாறமைகாட்டம் வரும்படி தசயயவும்.

 வகாயு ்கசிநத இடத்திைிருநது ஒரு பகாது்ககாப்பகா்ன ததகாறைவில் இருக்்கவும்.

 திைநத தைறைப் பயன்படுத்த மவணடகாம்.

 ேின்விறசறயமயகா அல்ைது சகாத்னங்கற்ளமயகா நிறுத்தமவகா அல்ைது ததகாடங்கமவகா.

 அநதப் பகுதியில் ற்கத்ததகாறைப்மபசி்கற்ளப் பயன்படுத்த மவணடகாம்.

 உங்களுறடய அங்ீக்கரிக்்கப்பட்ட மு்கவறரத் ததகாடர்பு த்ககாணடு எரிவகாயுக் ்கசிறவ 
உட்னடியகா்கத் ததரியப்படுத்தவும். நீங்கள குழகாயவழி எரிவகாயுறவப் பயன்படுத்தி்னகால், 

 பகாது்ககாப்பகா்ன ததகாறைவில் இருநது த்ககாணடு 1800-752-1800 என்ை எணறை அறழயங்கள.

�ேன்�டுத்தப்�ட்ட சமைேல் எரிவகாயுக் ்லன்்மள வசீுதலும் ப�காது 
இடங்ளில் சமைேல் எரிவகாயுக் ்லன்்மளப் �ேன்�டுத்துதலும் 

உங்க்ளது பயன்படுத்தப்பட்ட சறேயல் எரிவகாயுக் ்கைன்்கற்ள வசீுவதறகு அல்ைது 
தவ்ளிப்புை நி்கழசசியில் சறேயல் எரிவகாயுக் ்கைன்்கற்ளப் பயன்படுத்துவதறகு, பின்வரும் 
விநிமயகா்கிப்பகா்ளர்்கற்ளத் ததகாடர்பு த்ககாளளுங்கள: 

  Esso LPG                  6455 1169

  SingGas      6863 4292

  SunGas    6565 6565

  Union Energy   6333 5555

  LPG Association   6280 6612 
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பும் உணரவி்ள்

பும் உணரவி்ள் �றறதிே உதவிக்குறதிப்பு்ள்

 புற்க உைர்வி்கற்ள உைஙகும் இடங்களுக்கும் தீ மூ்ளக்கூடிய 
இடங்களுக்கும் அரு்கில் கூறரயில் தபகாருத்துங்கள 

 தயகாரிப்பகா்ளரின் வழி்ககாட்டுதல்்களுக்கு ஏறப உங்கள முறையகா்க 
புற்க உைர்வி்கற்ள முறையகா்க மசகாதித்திடுங்கள.

 புற்க உைர்வி்கற்ள முறையகா்க தயகாரிப்பகா்ளரின் 
வழி்ககாட்டுதல்்க்ளின்படி அடிக்்கடி சுத்தம் தசயயவும்.

 புற்க உைர்வி்க்ளின் ேின்்கைன்்கற்ள ஆணடுக்கு ஒருமுறை 
ேகாறறுங்கள அல்ைது சகாத்னம் ்ககாட்டும்மபகாது ேகாறறுங்கள.

வடீு்களுக்்ககா்ன தீ எசசரிக்ற்க ஒைி எழுப்பும் ்கருவி என்பது புற்கறய அல்ைது தவப்பத்றதக் ்கணடைிநதவுடன் 
அைகாரத்றத ஒைித்து, வடீ்டில் இருப்பவர்்கற்ள முன்கூட்டிமய எசசரிக்கும் தகா்னியக்்கச சகாத்னேகாகும். தவப்ப 
உைர்விமயகாடு ஒப்பிடுற்கயில் புற்க உைர்வி தீ பறைி முன்கூட்டிமய எசசரிக்ற்க அ்ளிப்பதில் அதி்க 
தசயைகாறைல்ேிக்்கது. எ்னமவ, வடீு்க்ளின் அடிப்பறடப் பகாது்ககாப்புக்குப் புற்க உைர்வி பரிநதுறரக்்கப்படு்கிைது. 

HFAD  வடீ்டிைிருநது தப்பிசதசல்வதற்ககா்ன பகாறதயின் கூறரயில் தபகாருத்தப்படமவணடும் (எ.்ககா. வரமவறபறை, 
உட்புை நறடவழி்கள அல்ைது படிக்்கட்டு வகாயில்்கள). மேம்பட்ட பகாது்ககாப்புக்்ககா்க, படுக்ற்க அறை்க்ளில் அல்ைது 
ேறை இடங்க்ளில் கூடுதல் சகாத்னங்கற்ளப் தபகாருத்திக் த்ககாள்ளைகாம். 
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வடீு வம் 

ஒருேகாடி வடீு்கள: 
- வ.ீவ.்க. வடீு்கள 
- த்னியகார் வடீு்கள / 
கூட்டுரிறே வடீு்கள
- ஒருேகாடி தறரவடீு்கள  

பைேகாடி வடீு்கள: 
- தறரவடீு / அடுக்குேகாடி 
வடீு்கள 
- வ.ீவ.்க. வடீு்கள 
- த்னியகார் வடீு்கள / 
கூட்டுரிறே வடீு்கள 

உணரவி்ளின் எண்ணிக்ம்யும் 

- குறைநதது 1 புற்க உைர்வி 
- சுறமைகாட்டப் பகுதியில்* / தப்பிசதசல்வதற்ககா்ன பகாறதயில் 
தபகாருத்தப்படமவணடும்
- விருப்பத்திறகுட்பட்டது: மேம்பட்ட பகாது்ககாப்புக்்ககா்க ேறை இடங்க்ளில் 
கூடுதல் சகாத்னங்கற்ளப் தபகாருத்திக் த்ககாள்ளைகாம்

* சுறமைகாட்டப் பகுதி என்பது வரமவறபறை, நறடவழி்கள, சகாப்பகாட்டு அறை 
அல்ைது படிக்்கட்டுத் த்ளங்கள மபகான்ை தபகாதுவகா்ன இடங்கற்ளக் குைிக்்கிைது. 
படுக்ற்க அறை்கள, தபகாருளறவப்பு அறை்கள அல்ைது கு்ளியைறை்கள இதில் 
உள்ளடங்கவில்றை. 

- ஒவதவகாரு ேகாடியிலும் குறைநதது 1 புற்க உைர்வி 
- சுறமைகாட்டத்தின் பரப்ப்ளவு 70 சதுர ேீட்டருக்கும் அதி்கேகா்க உள்ள 
ேகாடி்க்ளில், குறைநதது 2 புற்க உைர்வி்கள தபகாருத்தப்படமவணடும் 
- சுறமைகாட்டப் பகுதியில் / தப்பிசதசல்வதற்ககா்ன பகாறதயில் 
தபகாருத்தப்படமவணடும். எ.்ககா. வரமவறபறை, நறடவழி்கள ேறறும்/அல்ைது 
படிக்்கட்டுத் த்ளம் 
- விருப்பத்திறகுட்பட்டது: மேம்பட்ட பகாது்ககாப்புக்்ககா்க ேறை இடங்க்ளில் 
கூடுதல் சகாத்னங்கற்ளப் தபகாருத்திக் த்ககாள்ளைகாம்



30

ப�காது இடங்ளில் ஏற�டக்கூடிே த ீஅ�காேங்ள்

ஒரு த ீஅ�காேத்மத நீங்ள் ்ண்டறதிந்தகால்

இநத வழி்க்ளில் பு்ககார்ளிக்்கைகாம்:

 தீ அபகாய பு்ககாருக்கு 1800 280 0000 என்ை எண

 www.scdf.gov.sg இறையத்த்ளத்தின் மு்கப்புப் பக்்கத்தின் 
அடிவகாச்கத்தில் ்ககாைப்படும் “்கருத்த்ளிப்பு” (Feedback) 
பகுதியின்்ீகழ, தீ அபகாயப் பு்ககார் படிவத்றதப் 
தபறறுக்த்ககாள்ளைகாம்.

 தீப் பகாது்ககாப்புப் பறைிய ்கருத்த்ளிப்பு ததகாகுதி myResponder 
தசயைியில் உள்ளது. (மேலும் த்கவல் பக்்கம் 101ல்).

உங்கள சுறறுப்புைம் வகாழவதறகும் பைிதசயவதறகும் ஏறை பகாது்ககாப்புள்ள இடேகா்க அறேய, தபகாது இடங்க்ளில்
தீ அபகாயங்கற்ளக் ்கவ்னியுங்கள. எடுத்து ்ககாட்டு்க்ளகா்க பின் வருபறவ;

 நறடபகாறத்கள, தவ்ளிமயறும் வழி்கள ேறறும் படிக்்கட்டு மபகான்ை பகுதி்க்ளில் அடுக்்கப்பட்ட தபட்டிபள ேறறும் 
தபகாருட்்கள.

 மதறவயில்ைகா தசயதித்தகாள்கள, ேரசசகாேகான்்கள, அட்றடப் தபட்டி்கள ேறறும் ேறை மதறவயில்ைகா தபகாருட்்கற்ள 
ேின்தூக்்கி வ்ளகா்கத்தில் எைிவது.

இவவற்க தீ ஆபகாயங்கள தீ அறைப்பு முயறசி்கற்ளயும், தீயிைிருநது தவ்ளிமயறைல் ேறறும் அவசர சி்கிசறசக்்ககா்க 
மநகாயகா்ளி்கற்ள த்ககாணடு தசல்லுதல் ஆ்கியவறறையும் கூடப் பகாதிக்கும்.

நீங்கள ்கறடத்ததகாகுதி்கள தபகாது தபகாழுதுமபகாக்கு இடங்கள ேறறும் மபரங்ககாடி்க்ளில் முதைகா்ளி, தசயைகா்ளர் அல்ைது  
நிர்வகா்கக்குழு அங்கத்தி்னரகா்க இருநதகால், உங்கள ்கட்டடத்தில் அனுேதிக்்கப்பட்ட இருப்பிட சுறேறய ேீைகாேல் 
இருநதிடுங்கள,  ஏத்ன்னில் இறவ அவசர ்ககாைங்க்ளில் கூட்டேகா்க ேக்்கள தவ்ளிமயறுவறத ேி்கவும் ்கடி்னேகா்கக் கூடும்.
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த ீவி�த்து ஏற�டும் ய�காது

நீங்ள் தபீ்�றறதிக் ப்காள்வமதக் ்ண்டகால்

 பதறைேறடயகாதீர்்கள

 கூசசைிட்டு ேறைவர்்க்ளிடம் தீ ஏறபட்டறதத் ததரியப்படுத்துங்கள

 ஆபத்தில் சிக்்கிக் த்ககாள்ளகாேல், அநத இடத்திைிருநது

 நீங்களும் ேறை அற்னவருடன் தவ்ளிமயறுங்கள

 சகாத்தியேகா்னகால், தீப்பிடித்த அறையின் ்கதறவ மூடிவிடுங்கள

 சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடறய 995ல் அறழக்்கவும்

 உங்க்ளகால் முடிநதகால் எரிவகாயு விநிமய்க விறசறய அறைத்திடுங்கள

 அரு்கிலுள்ள தீ எசசரிக்ற்க

 அைகார விறசறய இயக்்கவும் (பக்்கம் 34)

சீரகான் முறையில் படி்க்ளின் வழி ்கட்டடத்திைிருநது தவ்ளிமயறுங்கள; 
ேின்தூக்்கிறயப் பயன்படுத்தகாதீர்்கள.

அதி்ககாரி்கள ேீணடும் ்கட்டத்திறகுத்திரும்பைகாம் என்று அைிவிக்கும் வறர 
்கட்டத்திறகுத் திரும்பிச தசல்ைகாதீர்்கள.

நீங்களும் ேறைவர்்களும் ஆபத்தில் ேகாட்டிக்த்ககாள்ள ேகாட்டகார்்கள என்ைகால் 
ேட்டும் தீறய எதிர்த்துப்மபகாரகாடுங்கள. தீ அறைக்கும் வழிமுறை்க்ளில் 
பின்வருவ்ன அடஙகும்:

 எரியும் ்ககா்கிதங்கள, ேரம் ேறறும் துைி மபகான்ைவறைில் நீறரப் 
பயன்படுத்தைகாம், ஆ்னகால் எணதைய மபகான்ை திரவங்க்ளில் நிறரப் 
பயன்படுத்தகாதீர்்கள, அத்னகால் தீ மேலும் பரவக்கூடும்.

 தபகாருத்தேகா்ன தீ அறைப்பகாற்னப் பயன்படுத்துதல் (பக்்கம் 33)

 குழகாய சுருற்ளப் பயன்படுத்துதல் (பக்்கம் 34)

குைிப்பு: இயல்பைிவின் அடிப்பறடயில், தீப்பிடித்த ேகாடியில் அல்ைது 
அதறகு மேமை உள்ள அடுத்தடுத்த இரு ேகாடி்க்ளில் வசிப்பவர்்கள தவிர, 
ேறைவர்்கள தங்கள வடீ்டின் சன்்னல்்கற்ளயும் ்கதவு்கற்ளயும் மூடிக்த்ககாணடு 
உளம்ளமய இருப்பது பகாது்ககாப்பகா்னது. சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் 
பறட தீப்பிடித்த ேகாடியிலும் அதறகு மேமை உள்ள இரு ேகாடி்க்ளிலும் 
வசிப்பவர்்கற்ள தவ்ளிமயறறும். அதன்பிைகு ேறைவர்்களும் தவ்ளிமயறைப்பட 
மவணடியிருக்்கைகாம். எ்னமவ, தபகாறுப்பதி்ககாரி்கள தசகால்வறதப் 
பின்பறறுங்கள. 
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7

அததி உேரைகான குடிேிருப்புக் ்ட்டடத்ததில் தீகீ

அததி உேரைகான குடிேிருப்புக் ்ட்டடத்ததில் தபீ்�றறதினகால் என்ன பசயே யவண்டும்?

தி உயரேகா்ன குடியிருப்புக் ்கட்டடம் என்பது 40 ேகாடி்களுக்குமேல் த்ககாணட ்கட்டடத்றதக் குைிக்கும்.

த ீைதி்வும் சதிறதிேதகா் இருந்தகால், அமணத்து விடவும். இல்மலபேனில்

 ேறைவர்்கற்ள எசசரிக்்கவும்,

 995க்கு அறழத்து SCDF-யிடம் ததரியப்படுத்தவும் ேறறும்

 அரு்ககாறேயிலுள்ள தீ எசசரிக்ற்கக் ்கருவிறய தசயல்படுத்தவும்.

எப்ய�காதும் �காது்காப்�கா் இருங்ள்:
ேின்தூக்்கிறயப் பயன்படுத்த மவணடகாம், ஆ்னகால் ேகாடிப்படி்க்ளின் வழியகா்க 
உட்னடியகா்க தவ்ளிமயைிவிடுங்கள. நீங்கள தறரத் த்ளத்திைிருநது தவகு 
உயரத்தில் இருப்பரீ்்கள எ்னில் உட்னடியகா்க உங்க்ளக்கு அரு்கிலுள்ள 
அறடக்்கைத் த்ளத்திறகுச தசல்லுங்கள.

அமடக்்லத் தளம் என்றகால் என்ன?
அறடக்்கைத் த்ளம் என்பது தீ விபத்தின் மபகாது குடியிருப்பகா்ளர்்கள அதி்க 
த்ளங்கள ்ீகழிைங்கி ்கட்டடத்திைிருநது தவ்ளிமயறுவதறகுப்  பத ிை கா்க 
அவர்்கள தஙகுவதறகுரிய ஒரு பகாது்ககாப்பகா்ன இடேகா்க வி்ளஙகும் ஒரு 
சிைப்பு த்ளம் ஆகும்.

அமடக்்லத் தளத்ததின் தனித்துவைகான வடிவமைப்�ில் 
உள்ளடஙகுவன:

 இயறற்கயகா்ன ்ககாறமைகாட்டம்

 தீத் தடுப்புப் தபகாருட்்க்ளகால் ஆ்னது

 தபகாதுவகா்க ஒர் அறடக்்கைத் த்ளம் 20 த்ளங்கள இறடதவ்ளியில் 
 அறேக்்கப்பட்டிருக்கும். 

“Evacuee Holding Area” என்று அறடக்்கைத் த்ளத்தின்
ேகாடிப்படி்களுக்கு தவ்ளிமயயும் ேகாடிப்படி்க்ளின் உட்புைத்திலும்
குைியிடப்பட்டிருப்பறதக் த்ககாணடு நீங்கள அறடக்்கைத் த்ளத்றத 
அறடயகா்ளம் ்ககாைைகாம். 

த ீைதின்தூக்்தி என்றகால் என்ன? 
தீ விபத்தின் மபகாது தீஙறைப்புக்கு உதவுவதற்ககா்கவும் 
தீயறைப்பகா்ளர்்கள ேக்்கற்ள தவ்ளிமயறறும் நடவடிக்ற்க்கற்ள 
தசயவதற்ககா்கவும் வடிவறேக்்கப்பட்ட சிைப்பு ேின்தூக்்கி தீ
ேின்தூக்்கியகாகும். இதில் SCDF தீயறைப்பகா்ளர்்க்ளகால் ற்கமுறையகா்க
இயக்்கப்படக்கூடிய அவசர்ககாை ேின் வி்னிமயகா்கம் மபகான்ை வசதி்கள இருக்கும். 

அதி உயரேகா்ன குடியிருப்புக் ்கட்டடத்தில் குறைநதபட்சம் இரு தீ ேின் தூக்்கி்கள இருக்்கமவணடும். இநதத் மதறவயகா்னது 
2013 ஆம் ஆணடு தீ விதி்க்ளில் இறைக்்கப்பட்டுள்ளது. தீ விபத்து ஏறபட்டகால், தீயறைப்பகா்ளர்்க்ளகால் வழி்ககாட்டப்பட்டகால் 
ஒழிய ேின்தூக்்கி்கற்ளப் பயன்படுத்தகாதீர்்கள. நீங்கள ேகாடிப்படி்க்ளின் வழியகா்க தவ்ளிமயை மவணடும்.

இேற்்மேேகான 
்காற்றயடகாட்டை்

ப�காதுவகா் 
20 தளங்்ள் 
இமடபவளதிேதில்
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பின்வரும் தீ வற்க்கற்ள அறைக்்ககூடிய வழி்கள

தீ அறைப்பகான் 
வற்க்கள

உைர்நத 
மவதிப்தபகாருள

தணைரீ்

்கரியேிைவகாயு

எ்ளிதில் தீப்பிடிக்்கக்கூடிய 

தபகாருட்்கள. எ.்ககா. ்ககா்கிதம், 

துைி, ேரப்பைற்க, 

பி்ளகாஸ்டிக், ரப்பர்

ஆம்

இல்றை

ஆம்

எரியக்கூடிய திரவங்கள. 

எ.்ககா. எணதைய, சகாயம், 

நீர்ேம்

இல்றை. எணதையத் 
தீக்்களுக்கு எதிரகா்கப் 
பயன்படுத்தக்கூடகாது. 

ஏத்ன்னில் தீ அதி்கேகா்கப் 
பரவக்கூடும் 

ஆம், ஆ்னகால் திைநததவ்ளி 

இடங்க்ளில் அவவ்ளவு 

சிைநத பை்ன்ளிக்்ககாது

ஆம்

ேின்சகார அல்ைது 

ேின்்னணு சகாத்னங்கள

இல்றை

ஆம்

ஆம்

த ீஅமணப்�கான்்ள்

த ீஅமணப்�கான்்ளின் வம்்ள் 

த ீஅமணப்�காமனக் க்ீழ்ண்ட முமற்ளில் �ேன்�டுத்தவும்

சிங்கப்பூர் சகான்ை்ளிப்பு ேன்ைத்தகால் சகான்ை்ளிக்்கப்பட்ட சகான்ை்ளிப்பு அறேப்பின் சகான்றுதபறை உைர்நத மவதிப்தபகாருள 
தீ அறைப்பகான் ஒன்ைகாவது ஒவதவகாரு வடீ்டிலும் இருப்பது நல்ைது. இத்தற்கய தீ அறைப்பகான்்க்ளகால் வடீு்க்ளில் 
ஏறபடும் பை வற்கயகா்ன தீறயயும் அறைக்்க முடியும். அங்ீக்கரிக்்கப்பட்ட தீ அறைப்பகான் விறபற்னயகா்ளர்்கள, 
பழுதுபகார்க்கும் பட்டறை்கள ஆ்கியவறைின் பட்டியறை சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் www.scdf.gov.sg 
இறையத்த்ளத்தில் ்ககாைைகாம். 

குைிப்பு: குடிறேத் 
தற்ககாப்புப் பறடக்கும் 
வடீு வடீகா்க விற்கப்படும் 
தீ அறைப்பகான்்க்ளின் 
விநிமயகா்கிப்பகா்ளருக்கும் 
எவவித ததகாடர்பும் இல்றை

விவர வில்றையில் 
குைிப்பிட்டவகாறு பகாது்ககாப்பு 
தசரு்கிறய தவ்ளிமய 
இழுக்்கவும்.

தீயின் அடிப்பகுதிறய மநகாக்்கி 
முற்னறய றவக்்கவும்.

தநம்பும்ககாறை அழுத்தவும். பரநத அறசறவக்த்ககாணடு 
தநருப்றப மநகாக்்கி திரவத்றத 
தவ்ளியகாக்்கவும்.
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த ீஅமணப்�கான்்மள வசீுதல் 

பகாது்ககாப்பு ்ககாரைங்களுக்்ககா்க, தீ 
அறைப்பகான்்கற்ளக் குப்றபக்குழியில் / 
குப்றபத்ததகாட்டியில் வசீகாதீர்்கள. நீங்கள தீ 
அறைப்பகா்னின் தயகாரிப்பகா்ளறர அல்ைது 
விநிமயகா்கிப்பகா்ளறரத் ததகாடர்புத்ககாணடு, தீ 
அறைப்பகாற்ன அவர்்க்ளகால் வசீ இயலுேகா 
எ்னக் ம்கட்டைிவது நல்ைது. 

தயகாரிப்பகா்ளரின் அல்ைது விநிமயகா்கிப்பகா்ளரின் 
ததகாடர்பு விவரங்கள தீ அறைப்பகான்்க்ளில் 
வழக்்கேகா்கக் ்ககாைப்படும். இதறகுப் 
பதிைகா்க, ற்கயடக்்கத் தீ அறைப்பகான்்கற்ளப் 
பரகாேரிக்கும் ேறறும் அப்புைப்படுத்தும் 
மசறவ்கற்ள வழஙகும் நிறுவ்னங்க்ளின் 
பட்டியறை TÜV SÜD PSB Pte Ltd நிறுவ்னத்தின் 
https://www.tuvsud.com/en-sg/resource/certificate-finder/product-
listing-scheme/fire-extinguishers இறையத்த்ளத்தில் 
நீங்கள ்ககாைைகாம். 

குைிப்பு: தீ அறைப்பகான்்கற்ள உங்க்ளிடேிருநது 
தபறறுசதசன்று வசீுவதறகு தயகாரிப்பகா்ளர் 
அல்ைது விநிமயகா்கிப்பகா்ளர் சிறு ்கட்டைம் 
விதிப்பகார். 
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TO OPERATE A HOSE REEL

Turn on the hose reel valve in an anti-clockwise direction.
1

Pull out the hose and test to see if there is water. 
2

Turn on the water at the nozzle and direct it at the base of  
3

When activated, the manual call 
point will sound the fire alarm.

 

To turn on the hose reel

FIRE
HOSE REEL

த ீஎசசரிக்ம் இே்க் விமசமேயும் நீர�பீசசுக் குைகாய சுருள்்மளயும் �ேன்�டுத்தும் முமற

தீ ஏறபட்டகால், அரு்கிலுள்ள தீ எசசரிக்ற்க இயக்்க மூடியிருக்கும் ்கணைகாடிறய 
உறடத்து, தீ எசசரிக்ற்க ்கருவிறய இயக்்கவும். அது ்கட்டடம் முழுவதும் ஒைி 
எழுப்பும். அது அநத ்கட்டடத்தில் உள்ள எல்ைகாருக்கும் தீ ஏறபட்டறதத் ததரிவித்து 
அநத இடத்திைிருநது தவ்ளிமயைச தசயயும்.

தீறய அறைக்்க, நீங்கள தீயறைப்பகாற்னமயகா அல்ைது ஒரு குழகாய சருற்ளமயகா 
பயன்படுத்தைகாம்.

குைிப்பு: தீ விபத்து ஏறபட்டுள்ள ்ீகழநிறையில் சரியகா்ன மநரத்தில் தவ்ளிமயறுதல் என்பது ேி்கவும் முக்்கியம். தீ விபத்து 
எசசரிக்ற்கக் ்கருவி ஒைிக்கும் மபகாது, அதற்ன முக்்கியேகா்கக் ்கருதி, வ்ளகா்கத்திைிருநது உட்னடியகா்க தவ்ளிமயை மவணடும்.

குைகாய சுருமள �ேன்�டுத்த

குழகாய சுரு்ளின் அறடப்பிதறழ எதிர்-்கடி்ககார முள 
திறசயில் திரு்கவும்.

குழகாய சுருற்ள இழுத்து, தணைரீ் இருக்்கிைதகா 
எ்னச மசகாதித்துப் பகாருங்கள. தீ ஏறபட்ட இடத்திறகு 
அறத இழுத்துக்த்ககாணடு தசல்லுங்கள. 

குழகாய முற்னயில் தணைிறர தவ்ளியகாக்்கி தீயின் 
அடிப்பகுதிறய மநகாக்்கி பசீசவும்.

இயக்்கியவுடன், ற்கயகால் 
இயக்்கப்படு்கிை அறழப்பு 
முற்ன தீ எசசரிக்ற்கறய 
ஒைிக்கும்

குழகாய அறடப்பிதறழத் திரு்கவும்
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பும் சூழந்த இடத்ததிலதிருந்து தப்�ித்தல்

ஒரு தீ விபத்தில், தீக்்ககாயங்க்ளகால் பகாதிக்்கப்பட்டவர்்கற்ள விடத் தீப்புற்கறயச சுவகாசித்து அவதிப்படுபவர்்கம்ள 
அதி்கம் இருப்பகார்்கள.

பும்ேகால் சூைப்�ட்ட ஒர அமறேில் நீங்ள் சதிக்்தி ப்காண்டகால்

 உங்கள மூக்ற்கயம் வகாறயயும் ஈரேகா்ன துைியகால் மூடிக்த்ககாள்ளவும், வகாயின் மூைம் சுவகாசிப்பறதத் 
தவிர்த்திடுங்கள

 ்ீகமழ தகாழபடுத்தி தறரக்கு தநருக்்கேகா்க இருநது, தவ்ளிமயறும் பகுதிறய மநகாக்்கி, புற்கக்குக் ்ீகமழ ந்கர்நது 
தசல்ைவும்
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்காேைமடந்யதகாமர பவளியேறறுதல் 

தூக்குப் படுக்ற்க ்கிறடக்்ககாதமபகாது அல்ைது ேகாறறுமுறைறயப் பயன்படுத்த முடியகாதமபகாது, ்ககாயேறடநமதகாறர ்ீகமழ 
்ககாட்டப்பட்டுள்ள முறை்க்ளில் நீங்கள த்ககாணடு தசல்ை மவணடியிருக்கும். எங்களுறடய சமூ்க அவசர்ககாைத் தயகார்நிறைத் 
திட்டத்தில் (பக்்கம் 100) பஙம்கற்க உங்கற்ளப் பரிநதுறரக்்கிமைகாம். இதன்மூைம், ்ககாயேறடநமதகாறர தவ்ளிமயறறும் 
முறை்கற்ளப் பறைி நீங்கள இன்னும் நன்ைகா்கத் ததரிநதுத்ககாள்ள முடியும். முறையகா்ன பயிறசி தபைகாேல் இநத உத்தி்கற்ள 
நீங்கம்ள தசகாநதேகா்கச தசயய முயறசித்தகால், நீங்கம்ளகா அல்ைது உங்களுடன் இறைநது தசயல்படுபவமரகா ்ககாயேறடய 
வகாயப்புள்ளது.   

ைனித ஊன்றுய்கால்

்ககாயேறடநதவர் சுயநிற்னவுடன் இருநது 
சிைிது உதவியுடன் நடக்்க முடிநதகால், இநத 
முறைறயப்பயன்படுத்தைகாம் அவரின் இடுப்றப 
இறுக்்கப் பிடித்துக்த்ககாணடு, உங்கள மதகாள்க்ளில் 
அவரின் ்கரத்றத தகாங்கி, அவரின் உடல் எறடறய 
உங்கள மேல் சகாயத்துக்த்ககாள்ளவும்.

தேீமணப்�காளர தூக்கும்முமற

குறைவகா்ன எறட உள்ள ்ககாயேறடநமதகார்்க்ளக்கு 
தபகாருநதும் ்ககாயேறடநதவறர உங்கள 
மதகாளபட்றடயின் மேல் வற்ளநது சகாயுேகாறு றவத்து 
மேல் மநகாக்்கி தூக்குங்கள இன்னும் நல்ை உறுதி நிறை 
தபை, உங்கள ற்கறய அவருறடய ்ககாறைச சுறைியும், 
அவருறடய ற்கறய உங்கள தநஞறசச சுறைியும் 
பிடித்துக்த்ககாள்ளவும். த
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முதுகுயைல் ஏந்தும் முமற

்ககாயேறடநதவர் குறைநத எறடயும், நிற்னவுடனும் 
உங்கற்ளப் பிடித்துக் த்ககாள்ள முடிநதவரகா்க இருநதகால், 
இநத முறைறயப் பயன்படுத்தைகாம்.

பதகாட்டில் முமற

்ககாயேறடநதவர் குழநறதயகா்கமவகா அல்ைது 
எறட குறைநத முதியவரகா்கமவகா இருநதகால் இநத 
முறைறயப் பயன்படுத்தைகாம் உங்கள ற்க்கற்ள 
அவர்்க்ளின் ற்க்களுக்கு ்ீகமழ ேறறும் முட்டி்களுக்கு 
்ீகமழ றவக்்கவும். மேலும் ்ககாயேறடநதவர் ஆறுதைகா்ன 
நிறையில் இருக்குேகாறு பகார்த்துக்த்ககாள்ளவும்.த
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தேீில் நீங்ள் சதிக்்திக்ப்காண்டகால்

பகாது்ககாப்பகா்ன ஒர் அறைக்குச தசல்ைவும். முடிநதகால் 
திைக்்கமுடிநத சன்்னல்்கள, நல்ை ்ககாறமைகாட்டம் 
ேறறும் சகாறைறயப் பகார்த்தவகாறு இருக்கும் 
அறைக்குசதசல்ைவும்.

உங்களுக்குப் பின்்னகால் ்கதறவ மூடிவிட்டு, ்கதவின் 
்ீகமழ உள்ள இறடதவ்ளிறய ஒரு மபகார்றவ, 
தறரவிரிப்பு அல்ைது ேறை துைி்க்ளகால் மூடி புற்க 
அநத அறையில் நுறழயகாதவகாறு மூடவும்.

சன்்னலுக்குச தசன்றுை உதவிக்குக் கூக்குரைிட்டு 
ேறைவர்்க்ளின் ்கவ்னத்றத ஈர்க்்கவும் முடிநதகால் 
SCDF க்கு ததகாடர்பு த்ககாள்ள 995 றய அறழக்்கவும்.

அறேதியகா்க இருக்்கவும், ்கட்டிடத்திைிருநது 
தவ்ளிமய குதிக்்க முயறசிக்்க மவணடகாம்.
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உங்ள் ஆமடேில் தபீ்�ிடித்தகால்

நதின்று, க்ீயை விழுந்து உருளவும்

ஒடுவறத நிறுத்திவிட்டு, நிதகா்னேகா்க இருக்்கவும்.

தீீயறய அறைப்பதறகுக் ற்க்க்ளகால் உங்கள மு்கத்றத மூடிக்த்ககாணடு இரு பக்்கங்க்ளிலும் உருளுங்கள.

உடம்ன ்ீகமழ படுங்கள.
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வகா்னங்ள் தபீ்�ிடிப்�மதத் தடுப்�தற்கான ஆயலகாசமன்ள்

வகா்னத்ததில் த ீவி�த்து்ள் ஏற�டுவதற்கான முதல் ்காரணம்

சிங்கப்பூரில் வகா்க்னத் தீ விபத்து்கள ்ீகழ்கணட தீப்பறறும் மூைங்கள ்ககாரைேகா்க ஏறபடு்கின்ை்ன:

 அதி்க சூமடறுதல்

 இயநதிரப் தபட்டியில் ஏறபடு்கின்ை ேின்்னியல் ம்ககா்ளகாறு்கள

உங்ள் வகா்னத்ததில் ஒரு தேீமணப்�காமன மவத்ததிருங்ள்

 தபரும்பகாைகா்ன வகா்க்ன தீ விபத்து்கள சிைியதகா்கத்தகான் ததகாடஙகு்கின்ை்ன.  ஆ்னகால் தபட்மரகால், டீசல் ேறறும் ேசகு 
எணதைய மபகான்ை எரியக்கூடியறவ வகா்க்னங்க்ளில் இருப்பதன் ்ககாரைேகா்க அதிமவ்கேகா்கப் பரவு்கின்ை்ன.

 உங்கள வகா்க்னத்தில் ஒரு தீயறைப்பகாற்ன றவத்திருங்கள. இதன்வழி தீப்பரவும் முன் அதற்ன நீங்கள அறைக்்கைகாம்.

 ஒரு தீயறைப்பகாற்ன எவவகாறு தசயல்படுத்துவது என்பது பறைிய படிப்படியகா்ன வி்ளக்்கங்கற்ள இநதக் ற்கமயட்டின் 
பக்்கம் 33-ல் ்ககாணுங்கள www.scdf.gov.sg என்ை SCDF-ன் இறையத் த்ளத்றதமயகா அல்ைது ‘myResponder’ எனும் தசயைிறயமயகா 
பதிவிைக்்கம் தசயயுங்கள.

தடுப்புக் குறதிப்பு்ள்

 அங்ீக்ககாரம் தபறை வகா்க்னப் பட்டறை்க்ளில் தவைகாேல் பழுது நீக்்கல் ேறறும் பரகாேரிப்பு தசயவதன் மூைம் உங்கள 
வகா்க்னங்க்ளில் தீ ஏறபடகாேல் பகாது்ககாக்்கவும்.

 ஒவதவகாரு முறை பழுது நீக்்கம் ேறறும் பரகாேரிப்பு தசயயம் மபகாதும் வகா்க்னத்தின் ேின், இயநதிர ேறறும் எரிசக்தி 
அறேப்பு்க்ளில் ஏமதனும் பழுது உள்ளதகா எ்ன மசகாதிக்்கப்பட்டிருப்பறத உறுதி தசயயவும்.

 திட்டேிடப்பட்ட பழுது நீக்்கல் ேறறும் பரகாேரிப்பு தசயயும் ்ககாைத்திறகு தவ்ளிமயயும் நீங்கள ஏமதனும் எணதைய 
்கசிவு உள்ளதகா என்பறதப் பகார்த்துக் ்கணடைிய ஊக்குவிக்்கிமைகாம்.
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1

2

3

4

5

6

உங்ள் வகா்னத்ததில் தபீ்�றறதிக் ப்காண்டகால்

உங்ள் வகா்னத்ததிலதிருந்து, பும் அல்லது தசீசுடர்ள் வந்தகால்

வணடிறய தேதுவகா்கச தசலுத்தி, சேிக்றஞ ்ககாட்டி, 
சகாறையின் ஒரத்துக்கு தசல்ைவும்.

இயநதிரத்றத நிறுத்தி விட்டு, வகா்க்னத்திைிருநது 
உட்னடியகா்க தவ்ளிமயைவும்.

உங்கள வகா்க்னத்தில் தீ அறைப்பகான் இருநதகால், 
நீங்க்ளகா்கமவ தீறய அறைக்்க முயறசிக்்கைகாம்.
உங்கற்ளயும் ேறைவர்்கற்ளயும் ஆபத்தில் 
றவக்்ககாேல் தீயறைப்பது ேி்கவும் முக்்கியம்.

தீ தபரிதகா்கிவிட்டகால் உங்கள வகா்க்னத்திைிருநது 
ந்கர்நது, பகாது்ககாப்பகா்ன இடத்திறகுச தசன்று
SCDF வருவதற்ககா்கக் ்ககாத்திருக்்கவும்.

எதிர் வரும் வகா்க்னங்களுக்கு எரியும் வகா்க்னத்றத 
பறைி எசசரிக்ற்க தசயதிடுங்கள, மவடிக்ற்க 
பகார்ப்பவர்்கள ேறறும் பிைறர தீயிைிருநது தள்ளி 
இருக்்கச தசயயுங்கள.

உதவிக்கு 995றய அறழக்்கவும்.
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ைதின்சகார வகா்ன த ீ

ேின்சகார வகா்க்னங்கள (முறைிலும் ேின்சகாரத்தில் இயஙகும் வகா்க்னங்கள ேறறும் இரட்றட எரிசக்தி வகா்க்னங்கள இரணடும்) 
உயர் ேின்்னழுத்த ேின்்கைன்்க்ளிைிருநது ்கிறடக்கும் ேின்சகாரத்தில் இயஙகுவதகால், வழக்்கேகா்ன உளத்ளரிப்பு இயநதிர 
வகா்க்னங்கற்ளச சகார்நத தீயுடன் ஒப்பிடுற்கயில் ேகாறுபட்ட சவகால் எழு்கிைது (எ.்ககா. உயர் ேின்்னழுத்த ேின்்கைன் 
்கட்டுக்்கடங்ககாேல் சூமடைி்னகால்1 ேின்சகாரத் தகாக்குதலும் ்கடுறேயகா்ன அ்னலும் ்ககாயப்படுத்தக்கூடிய அபகாயம்). 

ேின்சகார வகா்க்னம் முழுவதும் மூணட தீறய அறைக்்க நீங்கள முயறசி தசயயக்கூடகாது. ஏத்ன்னில், ்கட்டுக்்கடங்ககாத 
சூமடறைம் ததகாடர்நது த்ககாணடிருக்்கக்கூடும். அதறகுப் பதிைகா்க, நீங்கள வகா்க்னத்திைிருநது குறைநதது 15 ேீட்டர் தூரம் 
விை்கிசதசன்று, உதவிக்்ககா்க 995 அறழக்்கமவணடும். 

995 அறழக்கும்மபகாது, வகா்க்னத்தின் உரிே எணறை அல்ைது ேின்சகார வகா்க்னத்தின் வற்கறயத் ததரிவித்து, தீ மூணட 
பகுதிறயச சுருக்்கேகா்க வி்ளக்்கமவணடும் (எ.்ககா. வகா்க்னத்தின் முன்பகுதி, நடுப்பகுதி, அடிப்பகுதி). 

1 ்கட்டுக்்கடங்ககாத சூமடறைம் என்பது ேின் இரசகாய்ன அணு ்கட்டுக்்கடங்ககாத முறையில் சுயேகா்கச சூமடைிக்த்ககாணடு 
  தவப்பநிறைறய அதி்கரித்து, தவப்ப தவ்ளிமயறை வி்கிதத்றதவிட அதி்க்ளவு தவப்பத்றத உருவகாக்்கி, தீ அல்ைது 
   தவடிப்பு ஏறபடக்கூடிய நிறைக்கு இட்டுசதசல்வறதக் குைிக்்கிைது. மேகாதைகாலும் ேின்்கை்னில் அ்ளவுக்்கதி்க ேின்ம்னறைம் 
  தசயவதகாலும் இநநிறை மநரைகாம். 

 

  

 

               

முறைிலும் ேின்சகாரத்தில் இயஙகும் 
வகா்க்னங்கற்ளயும் இரட்றட எரிசக்தி 

வகா்க்னங்கற்ளயும் அறடயகா்ளம் 
்ககாணும் முறை 

முத்திறர சின்்னம் - “Hybrid”

புற்கக் குழகாய இருக்்ககாது வகா்க்னத்தின் அடிக்்கட்டு விறசேகாறைறேவு திேில்

வகா்க்னத்தின் பின்பகுதியில் அல்ைது பின்்னிருக்ற்கக்கு அடியில்/பின்்னகால்

இரட்றட 
எரிசக்தி 
ேின்சகார 

வகா்க்னங்கள

முறைிலும் 
ேின்சகாரத்தில் 
இயஙகும் 

வகா்க்னங்கள 

ேின்சகார வகா்க்னத்தின் உயர் ேின்்னழுத்த ேின்்கைன் தபகாதுவகா்க 
அறேநதிருக்கும் இடம்:
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ைதின்னழுத்தத் பதகாைதில்நுட்�ச சூரிேபவகாளித் த்டு தீ

ேின்்னழுத்தத் ததகாழில்நுட்பச சூரியதவகா்ளித் த்கடு்கள, ேின்சகாரம் உறபத்தி தசயவதற்ககா்கக் ்கட்டடங்க்ளிலும் 
்கட்டறேப்பு்க்ளிலும் நிறுவப்பட்டுள்ள்ன. சிங்கப்பூரில், ்கட்டடங்க்ளின் கூறர உசசி்க்ளில் சூரியதவகா்ளித் த்கடு்கற்ளப் 
பரவைகா்கக் ்ககாைைகாம். 

சூரியதவகா்ளியிைிருநது ேின்சகாரம் உறபத்தி தசயயும் இநதத் த்கடு்கள, இரவில் ப்ளிசசிடும் தவ்ளிசசத்திலும் ததகாடர்நது 
ேின்சகாரம் உறபத்தி தசயயக்கூடும். எ்னமவ, சூரியதவகா்ளித் த்கடு்க்ளில் எப்மபகாதும் ேின்சக்தி இருப்பதகா்கக் ்கருதி 
எசசரிக்ற்கயகா்க இருப்பது பகாது்ககாப்பகா்னது. 

சூரியதவகா்ளித் த்கட்டில் தீ ஏறபட்டகால், அதற்ன ேட்டும் அறடப்பதற்ககா்ன ேத்திய விறசயின் அறேவிடம் உங்களுக்குத் 
ததரிநதிருப்பது நல்ைது. பகாதிக்்கப்பட்ட சூரியதவகா்ளித் த்கட்டி்னகால் ேின்சக்தி தபருக்்கம் ஏறபட்டு ்கட்டடத்தின் ேறை 
பகா்கங்க்ளில் தீ ஏறபடக்கூடிய அபகாயத்றதத் தடுக்்க இது உதவும். 

ஆ்னகால், ேின்சகாரத் தகாக்குதல் ஏறபடக்கூடிய அபகாயம் எப்மபகாதும் இருப்பதகால், சூரியதவகா்ளித் த்கட்டில் ஏறபட்ட 
தீறய அறைக்்க முயறசி தசயயகாதீர்்கள. 

நீங்கள பகாது்ககாப்பகா்ன தூரத்திறகுப் பின்வகாங்கி, உதவிக்்ககா்க 995 அறழக்்கமவணடும். 
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44
அத்ததிேகாேம் 3
அமைததி ்கால பநருக்்டிநதிமல்ள்
45 தயகார்நிறை  

47 ற்கயிருப்பு மச்கரித்தல் 

48 ேின்்னல்  

49 தவள்ளம்  

50 நிை அதிர்வு்கள 

52 நிைசசரிவு

54 ேின்சகாரத் தறட    

55 புயல்்கள ேறறும் பருவேறழ்கள 

57 சு்னகாேி்கள 

59 நிைநடுக்்கம் 

61 இடிபகாடு்க்ளின் ்ீகமழ நீங்கள ேகாட்டிக்த்ககாணடகால்

62 நீங்கள ஒரு ்கட்டுக்்கடங்ககாதக் கூட்டத்றத எதிர்த்ககாணடகால்

தபரும்பகாைகா்ன இயறற்க நி்கழவு்களும் மபரழிவு்களும் (தவள்ளம், 
ேின்்னல், புயல் ேறறும் சு்னகாேி்கள மபகான்ைறவ) நம்முறடறய 
்கட்டுப்பகாட்டில் இல்ைகாதறவ என்ைகாலும், மதறவயகா்ன அைிறவயும் 
திைன்்கற்ளயும் தபறுவதன் மூைம் இதுமபகான்ை சூழல்்க்ளில் நகாம் 
நம்முறடய பகாது்ககாப்றப அதி்கரித்துக் த்ககாள்ளைகாம்.
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தேகாரநதிமல ம�

தயகார்நிறை றப என்பது உங்களுக்கு அவசரநிறையில் உதவக்கூடிய 
அற்னத்து முக்்கியப் தபகாருட்்கற்ளயும் த்ககாணடிருக்கும். அவசரநிறை்க்ளில் 
உங்கள வடீ்றட விட்டு நீங்கள தவ்ளிமயறும் மபகாது இநதப் றபறய நீங்கள 
உங்களுடன் எடுத்து வரமவணடும். உங்கள குடும்பத்திலுள்ள ஒவதவகார் 
உறுப்பி்னரும் தயகார்நிறை றப றவக்்கப்பட்டுள்ள இடத்றதத் ததரிநதிருக்்க 
மவணடும். மேலும் தயகார்நிறை றப றவக்்கப்பட்டுள்ள இடம் இருட்டிலும் 
அதற்ன எ்ளிதகா்க எடுப்பதறகு இைகுவகா்க இருக்்க மவணடும் (எ.்ககா. 
ேின்சகாரத் தறட ஏறபட்டிருக்கும்மபகாது)

தேகாரநதிமல ம� க்ீழக்்காணும் ப�காருட்்ள் இருப்�து அவசதிேம்:

அத்ததிேகாவசதிேப் ப�காருட்்ள் �ேன்�காடு

ேின்்கைன்்கள இல்ைகாத ற்க வி்ளக்கு ேின்சகாரத் தறட ஏறபடும்மபகாது ேறறும் இருட்டில் தவ்ளிமயைிச 
தசல்லும்மபகாது.

ேின்்கைன்்கள

ற்க வி்ளக்கு ேறறும் வகாத்னகாைிக்்க வகாத்னகாைிக்கு ேின்சகாரம் 
அ்ளிப்பதறகு; உபரி ேின்்கைன்்கற்ள றவத்திருக்்கவும், அவசியம் 
இல்ைகாத மபகாது ேின்்கைன்்கற்ள ்கருவி்க்ளில் தபகாருத்த மவணடகாம், 
ஏத்ன்னில் அறவ ்கசிறவமயகா அல்ைது துருறவமயகா உணடகாக்கும்.

அத்தியகாவசியேகா்ன த்னிப்பட்ட ேருநது்களும் 
சு்ககாதகாரப் பரகாேரிப்புப் தபகாருட்்களும் 

உங்களுக்கும் உங்கள குடும்பத்தகாருக்கும் இருக்கும் ேருத்துவப் 
பிரசசற்ன்களுக்கு. எ.்ககா. ஆஸ்த்ேகா, இதயப் பிரசசற்ன்கள 
மபகான்ைவறறுக்கு.

பகாது்ககாப்புக்்ககா்கக் கூடுதல் மு்கக்்கவசங்கள ேறறும் ற்க 
சுத்தி்கரிப்பகான்்கள உங்கற்ளயும் உங்கள குடும்பத்தகாறரயும் 
அ்ளவுக்்கதி்க தூயறேக்ம்கட்டிைிருநதும் ்ககாறைின்வழி பரவும் 
்கிருேித் ததகாறறு்க்ளிைிருநதும் பகாது்ககாப்பதறகு. 

தணைரீ் நுநூறழயகாத ம்ககாப்புறை முக்்கியேகா்ன 
ஆவைங்க்ளின் ந்கல் (எ.்ககா. அறடயகா்ள 
அட்றட, ்ககாப்புறுதித் திட்டங்கள)

அசல் ஆவைங்கள அவசரநிறையில் அழிநது மபகா்னகால் நிர்வகா்கக் 
்ககாரைங்களுக்கு பயன்படுத்தைகாம்.

ஊதல்

உதவிக்கு அறழக்்கமவகா அல்ைது ேறைவர்்கற்ள எசசரிக்்கமவகா; 
்கத்துவது மசகார்றவ ஏறபடுத்தக் கூடும், பயன்ைைதகா்கவும் இருக்்கக் 
கூடும், ்கத்துவதன் ்ககாரைேகா்க சிை மநரங்க்ளில் அதி்கப்படியகா்ன 
புற்கறய நீங்கள சுவகாசிக்்கவும் கூடும்.

முதலுதவிப் தபட்டி சிைிய ்ககாயங்களுக்கு சி்கிசறசய்ளிக்்கைகாம்.

குழநதப் பரகாேரிப்பப் தபகாருட்்கள ேறறும் ேறை 
த்னிமதறவ பரகாேரிப்புப் தபகாருட்்கள

குடும்பத்திலுள்ள த்னிமதறவ உள்ள உறுப்பி்னர்்க்ளின் மதறவ்கற்ள 
நிவர்த்தி தசயவதற்ககா்க எ.்ககா. குழநறத்கள.

N95 மு்கக்்கவசம்
உங்கற்ளயும் உங்கள குடும்பத்தகாறரயும் அ்ளவுக்்கதி்க 
தூயறேக்ம்கட்டிைிருநதும் ்ககாறைின்வழி பரவும் ்கிருேித் 
ததகாறறு்க்ளிைிருநதும் பகாது்ககாப்பதறகு. 
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உள்ளடஙகுவன: 

 குடும்பத்தி்னர் மபகான்ை த்னிப்பட்ட ததகாடர்பு நபர்்க்ளின் ததகாறைமபசி எண்க்ளின் பட்டியல்

 பைம்

 மபகாத்தல் நீர் ேறறும் உைர்நத உைவு

 உபரி ஆறட்கள, எ.்ககா: சட்றட்கள ேறறும் ட்ரகாக் மபணட்்கள

 அவசர்ககாை எண்க்ளின் பட்டியல், எ.்ககா. 995, 999, அத்தியகாவசிய நிருவ்னங்கள, ்ககாப்புறுதி நிருவ்னங்கள 
மபகான்ைவறைின் எண்கள

தேகாரநதிமல ம� பதகாபதடர�கா் நதிமனவில் 
ப்காள்ள யவண்டிேமவ:

 ஒன்றுக்கு மேறபட்ட தயகார்நிறை றப்கற்ள நீங்கள 
றவத்திருக்்கைகாம். அதகாவது குடும்ப உறுப்பி்னர் 
ஒவதவகாருவருக்கும்.

 தயகார்நிறை றபயில் தபரிய தபகாருட்்கற்ள றவக்்க 
மவணடகாம், ஏத்ன்னில் அறவ அவசர்ககாைத்தில் 
தவ்ளிமயறுவறதச சிக்்கைகாக்கும். 

 ்ககாைகாவதியகாகும் தபகாருட்்கற்ளப் றபயில் 
றவக்கும்மபகாது, அவறைின் ்ககாைகாவதி மததிறயச 
சரிபகார்த்து, மதறவயகா்னமபகாது ேகாறைவும்.

 அவவப்மபகாது ேின்்கைன்்கற்ளப் புதியவறறைக் 
த்ககாணடு ேகாறைவும், அவறறை பயன்படுத்தகாதமபகாதும், 

 சகாத்னங்களுக்குள றவக்்கமவணடகாம். எ.்ககா. ற்கவி்ளக்கு.

தயகார்நிறை றப ற்கக்கு 
அடக்்கேகா்னதகா்கவும், 
தபரியதகா்க அல்ைது 
்க்னேகா்க இல்ைகாததகா்கவும் 
இருக்்க மவணடும்

தேகாரநதிமல ம�
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ம்ேிருப்புச யச்ரித்தல்

ேகாவுசசத்து 
ேறறும் 

எணதைய

•	 அரிசி

•	 உட்னடி நூடல்ஸ்

•	 சறேக்்கப்படகாத பகாஸ்தகா

•	 சறேயல் எணதைய

ேகாேிசம் 
ேறறும் 

்கடலுைவு

•	 உறைநத ேறறும் டின்்னில் அறடத்த ேகாேிசம் 

•	 உறைநத ேறறும் டின்்னில் அறடத்த ்கடலுைவு 

்ககாய்கைி்கள •	 உறைநத ேறறும் டின்்னில் அறடத்த ்ககாய்கைி்கள

சு்ககாதகாரப் 
தபகாருட்்கள

•	 மு்கக்்கவசங்கள (ேருத்துவத்திறகுரிய அல்ைது 
ேறுபயன்பகாட்டு மு்கக்்கவசம்)

•	 ற்க சுத்தி்கரிப்பகான்

•	 ்கிருேிநகாசி்னி

•	 வகாயவழி பரிமசகாதற்ன தசயயும் தவப்பேகா்னி்கள

•	 ்கறட்க்ளில் ்கிறடக்கும் ேருநது்கள

அத்தியகாவசியப் தபகாருட்்கற்ளச மச்கரித்து றவப்பதகால், நீங்களும் உங்கள வடீ்டில் உள்ளவர்்களும் தநருக்்கடி 
மநரத்தில் நைேகா்க இருக்்க முடியும். உங்கள மதறவக்கும் விருப்பத்திறகும் ஏறப அடிக்்கடி தபகாருட்்கற்ள மச்கரித்து 
றவயுங்கள. ்ககாைகாவதியகாகும் மததி தநருஙகும் தபகாருட்்கற்ளப் பயன்படுத்தி விடுங்கள. பரிநதுறரக்்கப்படும் 
தபகாருட்்க்ளின் பட்டியறைக் ்ீகமழ ்ககாைைகாம். 

ஒவபவகாரு வடீ்டுக்கும் �ரிந்துமரக்்ப்�டும் ப�காருட்்ள் 



48

அ
ம

ை
த
தி 
்
கா
ல

 ப
ந
ரு

க்
்
டி
ந
திம

ல
்
ள்

ைதின்னல்

இடியுடன் மசர்நத ேின்்னல் ஏறபட்டகால், நீங்கள பகாது்ககாப்பகா்க உங்கள வடீ்டினுள, ்கட்டடத்தினுள அல்ைது வகா்க்னத்தினுள 
தசன்று இருக்்கவும். அத்துடன் உமைகா்கப் தபகாருள ேறறும் இறைப்பு்களுக்கு அரு்கில் தசல்ை மவணடகாம்.

ேின்்னல், ்க்ன ேறழ, நிைநடுக்்கம், ்ககாறறுத் தூயறேக்ம்கடு, சுறறுப்புைத் த்கவல் ஆ்கிய்ன பறைி மேல்விவரம் அைிய, 
www.weather.gov.sg, www.nea.gov.sg இறையத்த்ளங்களுக்குச தசல்ைைகாம் ேறறும் myEnv ற்கப்மபசி தசயைிறயப் பதிவிைக்்கம் 
தசயயுங்கள. 

•	 கு்ளிப்பறதத் தவிர்க்்கவும் 
குழகாய்கள ேறறும் கு்ளியைறை    
தபகாருத்துேகா்னங்களும் 
ேின்சகாரத்றதக் ்கடத்தக்கூடும் 

•	 அவசரம் ஏறபட்டகால் தவிர 
ேின்இறைப்பு த்ககாணட 
ததகாறைமபசிறயப் 
பயன்படுத்துவறதத் தவிர்க்்கவும்; 
ேின் இறைப்பு அல்ைகாது 
ததகாறைமபசி ேறறும் 
ற்கத்ததகாறைமபசி மபகான்ைவறறைப் 
பகாது்ககாப்பகா்க பயன்படுத்தைகாம் 

•	 ேின் சகாத்னங்கள ேறறும் ேின் 
தபகாருட்்கற்ள ேின் இறைப்பிைிருநது 
துணடித்து விடவும். எ.்ககா. 
்கைி்னி்கள; ேின்்னைின் தகாக்்கம் 
மசதத்றத ஏறபடுத்தக்கூடும்

•	 உயரேகா்ன இடத்தில் நிற்ககாதீர்்கள 

•	 ்கட்டடத்தில் அல்ைது வகா்க்னத்தில் 
ஒதுஙகுங்கள. அது சகாத்தியம் 
இல்றைதயன்ைகால், அடர்த்தியகா்ன 
சிறு ேரங்களும் புதர்்களும் நிறைநத 
தகாழவகா்ன பகுதிக்குச தசன்று, 
“பநதுமபகாை” தறரயில் சுருணடு 
பதுங்கிக் த்ககாளளுங்கள.  

•	 மேகாட்டகார் றசக்்கிள, றசக்்கிள அல்ைது 
ம்ககால்ஃப் வணடி மபகான்ைவறைில் 
தசல்ைகாதீர்்கள. அவவகாறு இருநதகால், 
உடம்ன அவறைிைிருநது ்ீகமழ 
இைங்கி பகாது்ககாப்புள்ள ஒர் இடத்திறகு 
தசல்ைவும் 

•	 நீங்கள கூட்டேகா்கக் கூடி நிற்ககாேல் 
த்னித்த்னியகா்கப் பிரிநது நிற்கவும் 

•	 உமைகா்கப் தபகாருட்்கற்ள 
றவத்திருப்பறதயும், உயரேகா்ன 
ேரங்க்ளின் ்ீகழ நிறபறதயும் ்கம்பி 
மவைி்கள, குழகாய்கள ேறறும் 
தணடவகா்ளங்கள அஙம்க நிறபறதயும் 
தவிர்க்்கவும் 

•	 ததகாறைமபசி ேின்்னியக்்க 
சகாத்னங்கள ேறறும் ்கருவி்கற்ளப் 
பயன்படுத்துவறதத் தவிர்த்திடுங்கள 

•	 நீங்கள நீரில் இருநதகால், ்கறரக்குச 
தசல்லுங்கள

நீங்கள வடீ்டிைிருநதகால் நீங்கள திைநததவ்ளியில் இருநதகால்
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பவள்ளம்

•	 அஙம்கமய இருங்கள, ஆ்னகால் உங்கள 
தயகார்நிறை றபறய (பக்்கம் 45) எடுத்துக் 
த்ககாளளுங்கள அத்துடன் அதி்ககாரி்கள 
எசசரிக்கும்மபகாது உட்னடியகா்க 
தவ்ளிமயைத்தயகாரகா்க இருங்கள.

•	 வடீ்டில் ததகாடர்நது இருப்பது ஆபத்து 
என்று நீங்கள நிற்னத்தகால், 995 அல்ைது 
999 அறழத்து (உங்கள தபயர் ேறறும் 
மு்கவரிறயக் த்ககாடுத்து) வடீ்றட 
விட்டு உட்னடியகா்க தவ்ளிமயைவும். 
திைநத தவ்ளி நீர் ஊறறு ேறறும் 
்ககால்வகாவர்யய்கள மபகான்ை 
பகுதி்க்ளிைிருநது விை்கி உயரேகா்ன 
நிைப்பகுதிக்குச தசல்ைவும்.

•	 அதி்ககாரி்க்ளிடேிருநது புதிய 
த்கவல்்கற்ளப் தபறுவதறகு 
வகாத்னகாைிறயக் ம்கட்்கவும்.

•	 தவளற்ள அைிகுைி்கற்ளப் பறைி 
எசசரிக்ற்கயகா்கக் ்கவ்னிக்்கவும்.

•	 சகாறை வழியறடப்பு்கற்ளத் தகாணடி 
வகா்க்னத்றத ஓட்டிச தசல்ைகாதீர்்கள, 
அறவ உங்கள பகாது்ககாப்பிற்ககா்க 
மபகாடப்பட்டறவ.

•	 மவ்கேகா்க உயரும் தவள்ளம் ்ககாரைேகா்க 
வகா்க்னம் நின்றுவிட்டகால், உட்னடியகா்க 
அதிைிருநது தவ்ளிமயைி மேடகா்ன 
நிைப்பகுதிக்்கச தசல்ைவும். 

•	 ஓடும் நீரில் நடநது தசல்ைகாதீர்்கள, 
ஏத்ன்னில் ்கிட்டத்தட்ட 15 தச.ேீ 
உயரேகா்ன ஓடும் நீரும் கூட உங்கற்ள 
விழ றவக்்கைகாம். நடநமத திர 
மவணடுேகா்னகால், ஒரு குசசிறயப் 
பயன்படுத்தவும் ேறறும் நீங்கள 
்ககால்றவக்கும் நிைத்தின் உறுதிறைச 
மசகாதிக்்கவும். முடிநதகால் மதங்கி நிறகும் 
நீரில் நடக்்க முயறசிக்்கவும்.

•	 உதவி மதறவ என்ைகால் SCDFறய 995 
எணைில் அறழக்்கவும்  
அல்ைது ்ககாவைர்்கற்ளமபகாைிறை 999 
எணைில் அறழக்்கவும்.

தவள்ளம் ஏறபட்டகால், மேடகா்ன நிைப்பகுதிக்குச தசல்ைவும்.

நீங்கள வடீ்டிைிருநதகால் நீங்கள ஒரு வகா்க்னத்தில் இருநதகால்
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நதில அததிரவு்ள்

இநநகாள வறர சிங்கப்பூரில் உைரப்பட்ட எல்ைகா நிை அதிர்வு்களும் இப்பரமதசத்தில் ஏறபட்ட நிைநடுக்்கங்க்ளின் 
்ககாரைேகா்கமவ ஏறபட்டுள்ள்ன. எநதவிதக் ்கடுறேயகா்ன பகாதிப்பு்களும் இநதத் தீறவப் பகாதித்ததில்றை.  அதுமபகான்ை நிை 
அதிர்வு்கள சிங்கப்பூறரப் பகாதிக்்க மநர்நதகால் வகா்னியல் நிறையத்தி்னர், சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயி்னர் 
ேறறும் மபகாலீஸ் ஆ்கிமயகார் உட்னடியகா்க தசயல்படுவகார்்கள.

நீங்ள் அமற்ளுக்கு உள்யள இருந்தகால்

சன்்னல்்கள, ்ககாட்சி அடுக்கு்கள வி்ளக்கு்கள அல்ைது ்ீகமழ 
விழநது்ககாயம் விற்ளவிக்கும் தபகாருட்்கற்ளவிட்டு தள்ளி 
இருக்்கவம்.

நிறையகா்ன மேறசயின் ்ீகழ பதுங்கிக் த்ககாளளுங்கள, 
முடிநதகால் ேரத்தி்னகால் அல்ைது பிை உறுதியகா்ன 
தபகாருட்்க்ளகால் தசயயபட்ட மேறச ்ீகழ பதுங்கிக் 
த்ககாளளுங்கள.

நிை அதிர்வு்கள நின்ைவுடன், மேறசக்கு அடியிைிருநது 
தவ்ளிமய வநது, எல்ைகா எரிவகாயு ேறறும் ேின்சகார 
சகாத்னங்கற்ளயும் அறைத்து விடவும் எநத மசதேறடநத 
ேின்சகார ்கம்பி்கற்ளயும் ததகாடகாதீர்்கள.

ஏமதனும் தீப்தபட்டி்கள அல்ைது ேறை வற்க தீசசுடர்்களப் 
பயன்படுத்தகாதீர்்கள. ஏத்ன்னில், நிை அதிர்வின் 
்ககாரைேகா்க எரிவகாயு ்கசிவு ஏறபட்டிருக்்க வகாயப்புள்ளது. 
அப்படி எறதமயனும் நீங்கள நு்கர்நதல் 1800 752 1800க்கு 
அறழத்து எரிவகாயு ்கசிறவத் ததரியப்படுத்தவும்.

புதிய விரிசல்்கள ஏறபட்டகால்: 
A. ்கட்டட, ்கட்டுேகா்ன ஆறையத்றத 1800 342 5222 என்ை 
எணைில் அல்ைது வ.ீவ.்க. அல்ைகாத ்கட்டடத்தின் 
நிர்வகா்க அலுவை்கத்றத அறழயுங்கள
B. நீங்கள வ.ீவ.்க. குடியிருப்பில் வசித்தகால், உங்கள 
வட்டகாரத்திறகுச மசறவ வழஙகும் அத்தியகாவசியப் 
பரகாேரிப்புச மசறவப் பிரிறவ (EMSU) அறழயுங்கள. 
உங்கள ேின்தூக்்கி வ்ளகா்கத்தில் ததகாடர்பு எணறைக் 
்ககாைைகாம். 

சுவர்்கள, தூண்கள, அடித்த்ளங்கள மபகான்ைவறைில் 
புதியதகா்க விரிசல்்கள அல்ைது ்கட்டுேகா்ன சிறதவு்கள 
ஏறபட்டுள்ள்னவகா என்று மசகாதித்திடுங்கள, புதிய 
விரிசல்்கள மபகான்று ்கணணுக்குத் ததரியக்கூடிய 
்கட்டுேகா்ன சிறதவு்கள ஏறபட்டகால் ேட்டுமே 
தவ்ளிமயறுங்கள.

உளளுர் வகாத்னகாைி அல்ைது ததகாறைக்்ககாட்சிறய 
இயக்்கி, நிை அதிர்வு நிறைறேறயப் பறைி அைிநது 
த்ககாள்ளவும்.

995, 999 எண்கற்ள அறழப்பறதத் தவிர்க்்கவும். 
இதன்வழிவுயி அவசர்ககாைத் ததகாடர்பு்கள முடஙகுவறதத் 
தவிர்க்்கைகாம். அவசியம் ஏறபட்டகால் ேட்டுமே சிங்கப்பூர்க் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடறய அல்ைது மபகாலீறை 
அறழக்்கவும்.
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நதில அததிரவு்ள்

நீங்ள் பவளிப்புறத்ததில் இருந்தகால் பவளியேறுவதற்கான அவசதிேம் எற�ட்டகால்

்கட்டடம் ேறறும் தறைக்கு மேல் தசல்லும் 
ேின்சகார  ்கம்பிவடங்கள மபகான்ைவறைிடேியிருநது 
தள்ளியிருங்கள.

எல்ைகா வி்ளக்கு்கற்ளயும் ேின்சகார 
சகாத்னங்கற்ளயும் அறைத்து விடுங்கள.

எல்ைகா எரிவகாயு சகாத்னங்கற்ளயும் 
குழகாய்கற்ளயும் அறைத்திடுங்கள.

குடும்ப உறுப்பி்னர்்கற்ள ஒன்ைகா்கச மசர்த்திடுங்கள.

உங்கள தயகார்நிறை றப்கற்ள 
எடுத்துக்த்ககாளளுங்கள.

வடீ்றடப் பூட்டி விடுங்கள.

படிக்்கட்டு்கள வழியகா்க 
முறையகா்கக்்கட்டடத்திைிருநது தவ்ளிமயறுங்கள. 
ேின்தூக்்கி்கற்ளப் பயன்படுத்தகாதீர்்கள.

அதிர்வு்கள நிறகும் வறர திைநததவ்ளியில் 
இருக்்கவும்.

நீங்கள வகா்க்னம் ஒட்டிக்த்ககாணடிருநதகால் சீக்்கிரம் 
வணடிறய நிறுத்திவிட்டு, வணடியிமைமய 
இருங்கள. ேரங்கள, ்கட்டடங்கள, பகாைங்கள, 
மேம்பைங்கள அல்ைது தறைக்கு மேல் 
தசல்லும் ேின்்கம்பி்கள மபகான்ைவறைின் அடியில் 
வகா்க்னத்றத நிறுத்துவறதத் தவிர்க்்கவும்.
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நதிலசசரிவு

சகாயவகா்ன இடங்க்ளில் உள்ள சேசசீரின்றேயின் ்ககாரைேகா்க நிைசரிவு்கள ஏறபடு்கின்ை்ன. பின்வரும் மபகான்ை சகாயவுநிறைச 
சேசசீரின்றேறய நீங்கள ்கணடகால். ஒரு தபகாைியகா்ளறரக் த்ககாணடு அநத பிரசசற்னறய ஆரகாயநது, தீர்வு்கற்ளப் 
பரிநதுறரத்து, அதற்னச சரிதசயய மவணடும்.

சகாயவுநதில சைசசகீரின்மைேின் அறதிகுறதி்ள்

 தறரயில், புதிய விரிசல்்கள அல்ைது மேமை எழும்பி இருத்தல்

 ேரங்கள, மவைி்கள ேறறும் பயன்பகாட்டுக்்கழி்கள சகாயநதிருத்தல்

 தடுப்புசசுவர்்களுக்கு பின்்னகால் அல்ைது புதிய இடங்க்ளில் 
தறரயிைிருநது நீர் தவ்ளிப்படுதல்

 சரிவில் தகாவரங்கள ேறறும் மேல் ேண பகுதி தவ்ளியகா்கி இருத்தல்

 தறரப்பகுதியில் அல்ைது சரிவின் முடிவில் ேண குவிநதிருத்தல்

நதிலசசரிவு ஏற�ட்டு இடி�காடு்ள் 
வைதிந்யதகாடும்ய�காதுசரிந்து ப்காட்டும்ய�காது

 எரிவகாயு ேின்சகாரம் ேறறும் நீர் வி்னிமயகா்க 
இறைப்பு்கற்ள நிறுத்திவிடுங்கள, அறவ கூடுதல் 
அழிறவ ஏறபடுத்தக்கூடும்

 உங்கள அக்்கம்பக்்கத்தி்னருக்்கத்ததரியப்படுத்துங்கள

 உங்கள தயகார்நிறை றப்கற்ள எடுத்துக்த்ககாணடு, 
உட்னடியகா்க பகாது்ககாப்பகா்ன இடங்களுக்கு தசல்ைவும், 
நிைசசரிவின் பகாறதயிைிருநது தவ்ளிைிமயைவும்

 நீங்கள வகா்க்னம் ஒட்டி்னகால், ேி்கவும் எசசரிக்ற்கயகா்க 
இருநது, சிறதவுறை பகாறத்கள, ேண விழுநதுள்ள 
பகாறத்கள ேறறும் மவறுவற்கயகா்ன சரிவு மபகாக்கு 
இருக்்கிைதகா என்று ்கவ்னித்திடுங்கள

 நீங்கம்ளகா ேறைவர்்கம்ளகா சிக்்கிக்த்ககாணடகால் 995 மூைம் 
சிங்கப்பூர்க் குடிறேத்தற்ககாப்புப் பறடறய அறழக்்கவும், 
த்கவலுக்கு வகாத்னகாைி அல்ைது ததகாறைக்்ககாட்சி அைிவிப்பு்கற்ளக் ம்கட்்கவும்

 ேீட்புக்்ககா்க ்ககாத்திருக்்கவும், பதறைேறடயகாேல் விவழிப்புடன் இருக்்கவும்
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நதிலசசரிவுக்குப் �ின்னர

 அவசர நிறை்கற்ளப் பு்ககார் தசயய 995 அல்ைது 999 அறழயுங்கள. 

 பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதி, ்கட்டடங்கள, ேின்சகாரக் ்கம்பிவடங்க்ளிைிருநது ஒதுங்கியிருங்கள. ஏத்ன்னில், கூடுதல் 
நிைசசரிவு்கள ஏறபடைகாம். 

 ்ககாயமுறைவர்்களும் பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதிக்கு அரும்க சிக்்கிக்த்ககாணடவர்்களும் இருக்கும் இடத்திறகு ேீட்புப் 
பைியகா்ளர்்கற்ள வழி்ககாட்டுங்கள; அபகாயமுள்ள பகுதி்களுக்குள நீங்கள நுறழயகாதீர்்கள. 

 பகாதிக்்கப்பட்ட வடீு்களுக்குத் திரும்பிச தசல்வதறகுமுன் அதி்ககாரி்க்ளிடேிருநது அனுேதி தபறறு, வழிமுறை்கற்ளப் 
பின்பறறுங்கள. 

 ்கட்டடச மசதங்கற்ளப் பின்வருமவகாரிடம் ததரியப்படுத்துங்கள: 
 • 1800 342 5222 என்ை எணைில் ்கட்டட, ்கட்டுேகா்ன ஆறையம் அல்ைது வ.ீவ.்க. அல்ைகாத ்கட்டடத்தின் நிர்வகா்க 
   அலுவை்கம்
 • வ.ீவ.்க ்கட்டடத்திறகு அத்தியகாவசியப் பரகாேரிப்புச மசறவப் பிரிவு. இதற்ககா்ன ததகாறைமபசி எணறை வ.ீவ.்க  

  ்கட்டடத்தில் உள்ள ேின்தூக்்கி வ்ளகா்கத்தில் ்ககாைைகாம்.
 
 அணறேத் த்கவறை வகாத்னகாைி அல்ைது ததகாறைக்்ககாட்சி மூைம் தபைைகாம். 
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ைதின்சகாரத் தமட

ேின்சகாரத்தறட்கள ஏறபடும் சூழறைச சேகா்ளிக்்க உங்கள, தயகார்நிறை றபயில், ற்கவி்ளக்கு, வகாத்னகாைி ேறறும் கூடதல் 
ேின்்கைன்்கற்ள றவத்திருக்்க பரிநதுறரக்்கப்படு்கிைது. தீப்தபட்டி்களும், தேழுகுவர்த்தி்களும் பரிநதுறரக்்கவில்றை 
ஏத்ன்னில் அறவ தவ்ளிசசம் இல்ைகாேல் பயன்படுத்துவது ்கடி்னம். மேலும் தயகார்நிறை றபறய ஏறை இடத்தில் றவப்பது 
அவசியம்.

ைதின்சகாரத்தமட ஏற�டும்ய�காது

 தயகார்நிறை றபறய எடுத்து, ற்கவி்ளக்ற்க இயக்்கி, 
வகாத்னகாைிறய இயக்்கி ேி்க அணறேத் த்கவறைப் தபைவும்.

 ேின்சகாரத் தறடயின்மபகாது ேக்்கள ேின்தூக்்கியில் 
சிக்்கித்ககாணடகால்;

•	 உயிருக்கு ஆபத்து அல்ைது அவசர ேருத்துவ வணடி 
மதறவ ஏறபட்டகால் தவிர 995 அல்ைது 999க்கு 
அறழக்்ககாதீர்்கள

•	 அத்தியகாவசிய பரகாேரிப்பு மசறவ பிரிறவ அறழத்து 
உதவி தபைவும் (இநத ததகாறைமபசி எணறை வ.ீவ.ீ்க 
்கட்டடங்க்ளின் ேின்தூக்்கி வ்ளகா்கத்தில் ்ககாைைகாம்): நீங்கள 
ேீட்்க முயறசிக்்ககாதீர்்கள.

•	 த்னியகார் வடீு்கள ேறறும் வ.ீவ.்க அல்ைகாத ்கட்டடங்களுக்கு, 
நிர்வகா்க அலுவை்கத்றத அறழக்்கவும்.

 ேின்தூக்்கிக்குள நீங்கள சிக்்கிக்த்ககாணடகால், பதட்டேறடயகாேல் 
இருக்்கவும். எசசரிக்ற்க ேைி தபகாத்தகாற்ன அழுத்தி, உதவி 
வரும் வறர ்ககாத்திருக்்கவும்; நீங்க்ளகா்க ்கதவு்கற்ளத் திைக்்க 
முயறசிக்்ககாதீர்்கள.

 நீங்கள சகாறையில் இருக்கும்மபகாது ததருவி்ளக்கு்கள அறைத்து 
விட்டகால், உங்கள வகா்க்னமுன் வி்ளக்கு்கற்ள ததகாடர்நது 
இயக்்கிவிட்டு, தேதுவகா்க ஒட்டவும்.
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புேல்்ள் ைறறும் �ருவைமை்ள்

நீங்கள தவ்ளியூர் தசல்லும் நகாட்டில் புயல் ்ககாைேகா்கயிருநதகால், அஙகு பயைம் தசல்வறதத் தவிர்க்்கவும். தவிர்க்்க முடியகாத 
சூழைில், தவ்ளிமய இருநதீர்்கத்ள்னில் புயல் அல்ைது பருவ ேறழயில் சிக்்ககாேைிருக்்க, அநநகாட்டின் வகா்னிறைறயத் 
ததகாடர்நது ்கவ்னிக்்க நகாங்கள பரிநதுறரக்்கிமைகாம். உட்புைத்தில் நீங்கள ேகாட்டிக்த்ககாணடகால், மபகாதுேகா்ன உைவு ேறறும் 
தணைரீ் மசர்த்து றவத்துக்த்ககாள்ளைகாம்.

உங்ள் �குததிேில் �ருவைமை அல்லது புேல் ஏற�டும்ய�காது

 உளளுர் அதி்ககாரி்கள ஆமைகாசற்னயின் படி அநத 
இடத்திைிருநது தவ்ளிமயைவும், இல்றைதயன்ைகால் 
உட்னடியகா்க பகாது்ககாப்பகா்க உளபுைத்தில் தங்கியிருக்்கவும்

 விற்ளயகாட்டுப் தபகாருட்்கள, றசக்்கிள்கள, 
ததகாட்டிசதசடி்கள ேறறும் ்க்னேகா்ன தபகாருட்்கற்ளப் 
பகாது்ககாப்பகா்க அல்ைது வடீ்டுக்குள த்ககாணடு வநது 
சன்்னல்்க்ளிைிருநது தள்ளி றவக்்கவும்.

 எல்ைகா ்கதவு்கற்ளயும் சன்்னல்்கற்ளயும் மூடுங்கள; 
ஒருமவற்ள சன்்னல்்கள உறடநதகால் ்கணைகாடித் 
து்கள்கள உளம்ள ததைிக்்ககாேல் தவிர்க்்க சன்்னல் 
திறர்கற்ள மூடவும்.

 சன்்னல் உறடநது விட்டகால், அதறகு பதிைகா்க ஒரு 
தேத்றதறய றவத்து, ்க்னேகா்ன அறை்கைன்்கற்ள 
றவக்்கவும்.
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 ேின்சகாரத்தறட அல்ைது ்ககாயங்கள ஏறபட்டகால், 
அறதசசேகா்ளிக்்க ற்கவி்ளக்கு ேறறும் முதலுதவி

  தபட்டிறயத் தயகாரகா்க றவக்்கவும்.

 ேின்சகாரத்தறட ஏறபட்டகால், உைவு த்கட்டுப் மபகாவறதக் 
குறைக்்க உங்கள கு்ளிர்பத்னப் தபட்டியின் 

 தவப்பநிறைறய ஆ்கக் குறைவகா்க றவக்்கவும்

 சூழநிறைறயப் பறைிய உடனுக்்கடன் த்கவல் அைிநது 
த்ககாள்ள ஒரு சிைிய வகாத்னகாைிறயக் ம்கட்்கவும்.

 சகாத்தியப்பட்டகால், புயைின்மபகாது நீங்கள இருக்கும் 
வடீ்டில் தீ, ேின்சகார, எரிவகாயு அபகாயங்கள (பக்்கம் 25)

  இருக்்கிைதகா என்பறத சரிபகார்க்்கவும்.

 புயல் தீவிரேறடநதகால், தவ்ளிப்புைக்்கணைகாடி 
சன்்னல்்கள குறைவகா்க இருக்கும் வடீ்டின் பகுதிக்குச

  தசல்ைவும், தறரயில் படுக்்கவும் அல்ைது மேறசயின் 
அடியில் பதுங்கவும்.

 புயல் நின்றுவிட்ட மநரத்தில் தவ்ளிமய தசல்ைகாதீர்்கள: 
சிைிது இறடதவ்ளியில் ்ககாறறு ேீணடும் மவ்கேகா்க

  வசீக்கூடும்.

 புயல் நின்றுவிட்டதகா்க அைிவிக்்கப்பட்ட பின்்னர், உறடநத 
்கணைகாடி, விழுநத ேரங்கள, மசதேறடநத

  ேின்சகாரக் ்கம்பிவடங்கள ேறை அபகாயங்கள உங்கள 
பகுதியில் ஏறபட்டுள்ளதகா என்று பகார்க்்கவும்

 ஏமதனும் மேகாசேகா்ன ்ககாயங்கள ஏறபட்டகால் அநதப் 
பகுதியில் உள்ள அவசர்ககாை ேருத்துவ வணடி 

 எணறை அறழக்்கவும்.

புேல்்ள் ைறறும் �ருவைமை்ள்
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ள் தபரும்பகாைகா்ன சு்னகாேி தபரும்பகாலும் ்கடைில் ஏறபடக்கூடிய நிைநடுக்்கத்தகால் ஏறபடுவதகாகும். அதன் விற்ளவகா்க 

்கடல் அடிேட்டத்திலும் அறசவு்கள ஏறபடு்கிைது. சிங்கப்பூரின் வடக்்கில் ேமைசியகாவும் ்கிழக்்கில் மபகார்்னிமயகாவும் 
பரநத நிைப்பரப்புடன் உள்ளதகால், சிங்கப்பூருக்கு ‘சு்னகாேி’ அறை்க்ளகால் ஏறபடக்கூடிய பகாதிப்பு ேி்கவும் குறைவு. 
அதுேட்டுேல்ைகாேல், 1990 ன் ேத்தியிைிருநமத பூேி அதிர்றவக் ்கண்ககாைிக்கும் முறை நடப்பில் உள்ளது. வகா்னிறை 
ஆயவுப் பிரிவு நடவடிக்ற்க்கற்ள ்கண்ககாைித்து மதறவ ஏறபடும்மபகாது, தபகாதுேக்்கற்ள எசசரிக்கும்.

சுனகாைதி வருவதற்கான எசசரிக்ம் அறதிகுறதி்ள்

 ்கடற்கறரயில் அல்ைது ்கடலுக்கு அரு்கில் நிை அதிர்வு உைரப்படுதல்

 ்கடல்ேட்டம் அல்ைது ்கடற்கறர திடீதரன்று ்கறரயிைிருநது பின்வகாங்கிச தசல்லுதல். சிை சேயங்க்ளில் ஒரு 
்கிமைகாேீட்டர் அல்ைது அதறகும் அதி்கேகா்கப் பின்வகாங்கிச தசல்ைக்கூடும். 
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சுனகாைதிமே எததிரப்காண்டீர்ள் என்றகால்

 சு்னகாேி வருவதற்ககா்ன எசசரிக்ற்க அைிகுைி்கற்ள நீங்கள 
்கணடகால், இடத்திறகு விறரவகா்க ஒடிசதசல்லுங்கள; 

 உடம்ன மேடகா்ன ்கடற்கறடக்குச தசன்று ஆரகாய 
மவணடகாம் அல்ைது சு்னகாேி எசசரிக்ற்க வரும் வறர 
்ககாத்திருக்்க மவணடகாம்.

 தவ்ளிமயறும்படி ஆமைகாசற்ன கூைப்பட்டகால் உட்னடியகா்க 
தவ்ளிமயறுங்கள.

 சு்னகாேி எசசரிக்ற்க தரப்பட்டகால் ்கடற்கறர பகுதி்க்ளில் 
உள்ள தகாழவகா்ன ்கட்டடங்க்ளில் இருக்்ககாதீர்்கள.

 ்கடற்கறரயிைிருநது எதிர்ப்புைத்தில், மேடகா்ன இடத்திறகுச 
தசல்லுங்கள, அதறகு மநரம் இல்ைகாவிட்டகால், உறுதியகா்ன

  அடுக்குேகாடி ்கட்டடங்க்ளின் மேல் ேகாடி்க்ளில் பகாது்ககாப்புத் 
மதடைகாம்.

 ்கடற்கறரயிைிருநது தூரத்தில் படகு மபகான்ைவறைில் 
இருநதகால், ஆழேகா்ன ்கடல்பகுதிக்குச தசல்ைவும்: 
்கடற்கறரக்கு அரு்கில் இருநதகால், உட்னடியகா்க 
்கடற்கறரயின் மேடகா்ன பகுதிக்குச தசல்வது 
பகாது்ககாப்பகா்னது.

 ஓர் அறை அடித்தபின் பகாது்ககாப்பகா்க இருக்கும் எ்ன 
நிற்னத்துத் திைநததவ்ளிக்குச தசல்ை மவணடகாம். மேலும் 
மபரறை்கள வரக்கூடும்.

சுனகாைதி
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•	 நடுக்்கம் ததகாடஙகும்மபகாது, தறரயில் கு்னிநது 
ஒரு நிறையகா்ன மேறச அல்ைது அறை்கை்னின் 
்ீகழ பதுங்கி த்ககாளளுங்கள; நடுக்்கம் நிறகும் வறர 
அஙம்கமய இருக்்கவும். 

•	 ேறைவதறகு தகுநத அறை்கைன்்கள 
்கிறடக்்ககாவிட்டகால், பகாது்ககாப்புள்ள ஒர் இடத்திற்க 
(எ.்ககா. ்கட்டடத்தில் உட்புைம் அல்ைது சன்்னல், 
்ககாட்சிப்தபகாருள றவக்கும் அைேகாரி ேறறும் 
உங்கள மேல் விழுநது ்ககாயப்படுத்தும் தபகாருட்்கள 
மபகான்ைவறைிடேிருநது தள்ளி உள்ள சவர்) 
தசன்று, பதுங்கி த்ககாணடு உங்கள மு்கத்றதயும் 
தறைறயயும் மூடிக்த்ககாள்ளவும். 

•	 நடுக்்கம் முறைிலும் நிறகும் வறர தவ்ளிமய 
தசல்வது பகாது்ககாப்பகா்னது என்று உறுதியகா்க 
ததரியும் வறரயும் அறைக்குளம்ளமய இருக்்கவும். 
நடுக்்கம் நின்ைவுடன் தவ்ளிமயை ்கட்டகாயம் 
ஏறபட்டகால், நிை அதிர்வு்கள அல்ைது ேறை 
பகாதிப்பு்கள இருக்கும் நிறையில்.

நதிலநடுக்்ம்
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ள் நிைநடுக்்கங்க்ளின்மபகாது, நிைம் இன்்னமும் அதிர்நது த்ககாணடிருக்கும்மபகாது தவ்ளிமயறுவதகால் அல்ைது ்கட்டடத்தின் 

உளம்ள நடேகாடுவதகால்தகான் தபரும்பகாைகா்ன ேக்்கள ்ககாயேறட்கின்ை்னர். இடிநது விழும் சுவர்்கள, ததைிக்கும் ்கணைகாடி 
ேறறும் ்ீகமழ விழும் தபகாருட்்கள ஆ்கியறவமய உயிரிழப்பு்கள ஏறபடுவதற்ககா்ன முக்்கியேகா்ன ்ககாரைங்க்ளகாகும். 
சிங்கப்பூரில் இதுவறர நிைநடுக்்கங்கள ஏறபடவில்றை என்ைகாலும், தவ்ளிநகாடு்க்ளில் நிைநடுக்்கங்கள ஏறபடும் மபகாது 
அதிைிருநது தப்பித்துக்த்ககாள்ள பின்வரும் குைிப்பு்கற்ள பின்பறறுவது ேி்கவும் அவசியேகாகும்.

்

•	 உங்கள நடேகாட்டத்றதக் குறைக்்கவும், 
அத்துடன் ்கட்டடங்கள, ததருவி்ளக்கு்கள 
ேறறும் ேின்சகாரக் ்கம்பிவடங்க்ளிைிருநது 
தள்ளியிருக்்கவும். 

•	 நடுக்்கம் நிறகும் வறர திைநததவ்ளியிமைமய 
இருங்கள. 

•	 நீங்கள வகா்க்னம் ஒட்டி்னகால்: 

•	 பகாது்ககாப்பகா்ன இடத்திறகு வநது வகா்க்னத்றத 
நிறுத்திடுங்கள ்கட்டடங்கள, ேரங்கள, 
மேம்பகாைங்கள ேின்சகார ்கம்பிவடங்கள 
மபகான்ைவறைிைிருநது தள்ளி இருக்்கவும்.  

•	 வகா்க்னத்தில் இருநதவகாறு ஆ்கக்்கறடசி 
த்கவல்்கற்ளப் தபை வகாத்னகாைிறயக் 
ம்கட்்கவும்.

பகாது்ககாப்பகா்கப் பதுங்கி, 
உங்கள மு்கத்றதயம் 
தறைறயயும் 
மூடிக்த்ககாள்ளவும்

ேின்தூக்்கிறயப் 
பயன்படுத்த மவணடகாம்.
அறவ நிை அதிர்வு்க்ளின் 
்ககாரைேகா்கச சரியகா்க
இயங்ககாேல் மபகா்கைகாம்.

நீங்கள உட்புைத்தில் இருநதகால் நீங்கள தவ்ளிபுைத்தில் இருநதகால்
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நதிலநடுக்்ம் நதின்றவுடன்

 ஆரம்பநிறை அதிர்வு அறைக்கு பின்்னர், அடுத்த 
சிை ேைிமநரங்கள முதல் சிை ேகாதங்கள வறர நிை 
அதீர்வு்கள ஏறபடக்கூடும்; அவவகாறு ஒன்று ஏறபட்டகால், 
ஒரு பகாது்ககாப்பகா்ன அறை சுவருக்கு பின்்னகா்க தவழநது 
ஒ்ளிநது த்ககாள்ளவும் அல்ைது ஒரு உளபக்்க மூறையில் 
அேர்நது, உங்கள மு்கம் ேறறும் தறைறய ற்க்க்ளகால் 
மூடிக்த்ககாள்ளவும்.

 உங்கள பகுதியில் ஏமதனும் மசதங்கள ஏறபட்டுள்ளதகா 
என்று ்கவ்னிக்்கவும், ஏமதனும் மசதம் ததரிநதகால் 
உட்னடியகா்க அற்னவறரயும் தவ்ளிமயறும்படி கூைவும்.

 ்ககாயமுறை ேறறும் சிக்்கிக்த்ககாணட ேக்்களுக்கு உதவுங்கள, 
பகாதிக்்கப்பட்டவர்்கள இருநதகால், உளளுர் அவசர்ககாை 
மசறவ்கள எணறை அறழக்்கவும்; அத்துடன் ேீட்பு 
பைியகா்ளர்்களுக்கு வழி்ககாட்டவும்.

 முடிநதகால் எரிவகாயு ேறறும் ேின்சகார இறைப்பு்கற்ளத் 
துணடித்து விடுங்கள. எரிவகாயு வகாறட ்கசிவு சிநதிய 
இரசகாய்ன தபகாருள்கள எ்ளிதில் தீபறை கூடிய திரவங்கள 
குைித்து ்கவ்னத்துடன் இருக்்கவும்.

 தீ ஏறபடக்கூடிய அைிகுைி்கள உள்ளதகா என்று பகார்க்்கவும்; 
முடிநதகால் சிைிய அ்ளவிைகா்ன தீறய அறைக்்கவும்

 ்ீகமழ விழுநத ேின்சகாரக் ்கம்பி்கள, உறடநத எரிவகாயு 
குழகாய்கள ஆ்கியறவ குைித்து எசசரிக்ற்கயகா்க இருக்்கவும், 
மசதேறடநத பகுதி்கள ேறறும் ்கட்டடங்க்ளிைிருநது 
தள்ளியிருங்கள.

 ஆ்க ்கறடசித் த்கவல்்கற்ளப் தபை வகாத்னகாைிறயக் 
ம்கட்்கவும்

நடுக்்கத்தின் மபகாது 
எஙம்க ந்கரகாேல் 

இருக்்கவும்.

நதிலநடுக்்ம்
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ள் நீங்ள் உேிர�ிமைக்கும் வகாயப்பு்மள அததி்ரிக்்:

 ேி்கவும் நிறையகா்ன அறை்கைனுக்கு அடியில் (எ.்ககா. 
மேறச அல்ைது தேத்றத) தசல்ைவும். இதன் வழி 
சுவகாசிப்பதறக்கு இடமும், விழ்கிை தபகாருட்்க்ளிைிருநது 
பகாது்ககாப்பும் ்கிறடக்கும். இது சகாத்தியேில்றை 
என்ைகால், ்கணைகாடி சன்்னல்்கள அல்ைது 
தபகாருத்தப்பட்ட அடுக்கு்கள மபகான்ைவறைிைிருநது 
தள்ளியிருக்கும் சுவருடன் ஒட்டியபடி நிற்கவும் 
மபகார்றவ்கள, தபட்டி்கள ேறறும் இதர பகாது்ககாப்புத் 
தரும் தபகாருட்்கற்ளப் பயன்படுத்தி ்கணைகாடி து்கள்கள 
சில்லு்கள ேறறும் இமைசகா்ன சிறதவு்க்ளிைிருநது 
பகாது்ககாத்துக் த்ககாள்ளவும்.

 கூடுேகா்னவறர, நிறையறை தபகாருட்்கள ேறறும் 
பகுதி்க்ளிைிருநது தள்ளி நிற்கவும், உறடநத 
்கணைகாடியிைிருநது உங்கள பகாதங்கற்ளப் பகாது்ககாத்து 
த்ககாள்ள நல்ை ்ககாைைி்கற்ள அைிநது த்ககாள்ளவும்.

 நீங்கள பகாது்ககாப்பகா்ன இடத்தில் இருநதகால், அஙம்கமய 
இருக்்கவும். படி்கட்டு்கள அல்ைது ேின்தூக்்கிறயப் 
பயன்படுத்த முயறசித்தகால், நீங்கள ்ீகமழ விழநது 
மசதேறடநத தபகாருட்்கள, மசதேறடநத படிக்்கட்டு்கள 
ேறறும் ேின்சகார துணடிப்பு மபகான்ை ஆபத்து்க்ளில் 
சிக்்கிக்த்ககாளவரீ்்கள.

 எநதவித எரிவகாயு ்கசிவு்களும் இல்றை என்று 
உறுதியகா்க ததரியும் வறர ேின்விறச்கற்ள 
இயக்்ககாதீர்்கள அல்ைது தீப்தபட்டிறய தீறய அல்ைது 

 எரிவகாயு அடுப்பு்கற்ள எரிவூட்டகாதீர்்கள.

 பதறைேறடயகாேல் விழிப்புடன் இருநது 
ேீட்பகா்ளர்்க்ளின் அறழப்பு்களுக்கு 
பதிை்ளித்திடுங்கள.

 மதறவயில்ைகாேல் கூசசைிடகாதீர்்கள, 
இத்னகால் நீங்கள உங்கற்ளக் ்கற்ளப்பகாக்்கிக் 
த்ககாளளுவமதகாடு தூசிறயயும் சுவகாசிப்பரீ்்கள

 முடியுேகா்னகால், ஊதல், ற்கவி்ளக்ற்கப் 
பயன்படுத்துங்கள அல்ைது ஒரு குழகாறய 
அல்ைது சுவறரத் தட்டி ேீட்பகா்ளர்்க்ளின் 
்கவ்னத்றத ஈர்த்திடுங்கள.

 மசதத்திறகுக் ்ீகழ சிக்்கியிருநதகால் அடிக்்கடி 
உங்கள விரல்்கற்ளயும் பகாதங்கற்ளயும் ந்கர்த்தி, 
ரத்த ஒட்டத்றத அதி்கப்படுத்துவதுடன் ரத்தம் 
உறைவறதத் தவிர்த்திடைகாம்.

 உங்களுக்கு தநருக்்கேகா்ன வர்்கற்ளப் பறைி 
நிற்னத்து உங்கள எணைங்கற்ள நன்ைகா்க 
றவத்திருங்கள

 உங்களுக்கு அரு்கில் கு்ளிர்பத்னப் தபட்டி 
இருநதகால் அதிைிருநது உைவு ேறறும் நீறர 
உட்த்ககாள்ளவும் மசதேறடநத இடத்தில் உைவு 
அல்ைது நீர் உட்த்ககாள்ள மவணடுதே்னில், 
்கணைகாடி து்கள்கள ேறறும் இதரமசதங்கள 
குைித்து ்கவ்னேகா்க இருக்்கவும்.
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நீங்கள கூட்டம் கூடுவறதயும் அது ்கட்டுக்்கடங்ககாேல் மபகாவறதயம் ்கணடகால் 

 நிதகா்னேகா்க இருநது, அக்கூட்டத்திைிருநது விை்கிச தசல்ைவும்.

 கூட்டத்தி்னறர அணு்கமவகா அல்ைது எதிர்க்்கமவகா மவணடகாம்.

 உட்னடியகா்க 999 என்ை எணறை அறழத்த ்ககாவல்துறையிடம் ததரியப்படுத்தவும். பின்வரும் விவரங்கற்ளயும் 
ததரிவிக்்கவும்.

அ. கூட்டத்தின் அ்ளவு (எத்தற்ன நபர்்கள கூடியிருக்்கின்ை்னர்)?

ஆ. கூட்டத்தின் நடவடிக்ற்க (கூட்டத்தி்னர் என்்ன தசய்கிைகார்்கள?)

இ. சம்பவம் நறடதபறும் இடம் (எங்க கூட்டம் கூடு்கிைது?)

ஈ. கூட்டம் பறைிய மேலும் வி்ளக்்கங்கள (எ.்ககா. கூட்டத்தி்னரின் ே்னநிறை என்்ன?

 கூட்டத்தில் உள்ள நபர்்கள எவமரனும் ஆயுதம் றவத்திருக்்கிைகார்்க்ளகா?)

 நீங்கள ்ககாயம்பட்டு, உங்களுக்கு ேருத்துவ உதவி மதறவப்பட்டகால், 995-ல் சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடறய 
அறழக்்கவும்.
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அத்ததிேகாேம் 4
ய�காரக்்கால பநருக்்டிநதிமல்ள்
64 வறரயறுக்்கப்பட்ட வழங்கல் ேறறும் ரத்த தகா்னம்
66 தபகாதுேக்்கள எசசரிக்ற்க அறேப்பு்கள (PWS)
67 பு்கைிட பகாது்ககாப்பு
72 தற்ககாப்பு முன்த்னசசரிக்ற்க்கள

மபரிடர்்கள ஏறபடுேகாயின், நேது அன்ைகாட வகாழக்ற்க 
நிறைகுறைவதுடன், அத்தியகாவசியப் தபகாருட்்களும் மசறவ்களும் 
்கிறடப்பதும் சிரேேகாகும், அவவகாறு நி்கழநதகால், உங்களுக்கு 
அத்தியகாவசியப் தபகாருட்்கள ்கிறடக்்கவும், வழக்்கேகா்ன வகாழக்ற்க 
நிறை இயல்பகா்க நறடதபைவும் அவசர்ககாை நறடமுறை்கள 
நடப்புக்குக் த்ககாணடு வரப்படும். ஆ்னகால், இநத நறடமுறை்களப் 
பறைி நீங்கள அைியகாேல் இருநதகால், நீங்கள உயிர் வகாழவதற்ககா்ன 
வகாயப்பு தபரிதும் பகாதிக்்கப்படும். சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் 
பறடயும் ேறை அரசகாங்க அறேப்பு்களும் உங்கள ததகாகுதியில் 
நடத்தும் அவசர்ககாைப் பயிறசியில் பஙத்கடுத்து நறடமுறை்கற்ளப் 
பழக்்கப்படுத்திக் த்ககாளளுங்கள.
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உணவு �ங க்ீடு ைறறும் இரத்த தகானம்

தண்ணரீ விநதியேகா்ம்

தணைரீ் விநிமயகா்கம் தறடப்பட்டகால் உங்கள வடீ்டுக்கு அரும்க விநிமயகா்கிப்பு றேயங்கள அறேக்்கப்படும் உங்களுறடய 
தசகாநத த்ககாள்கைன்்கற்ள (வகா்ளி்கள ேறறும் மபகாத்தல்்கள மபகான்ைறவ) த்ககாணடுவநது, வரிறசயில் நின்று தணைறீரப் 
பிடித்துக் த்ககாள்ளவும்.

உணவு ைறறும் எரிப�காருள் விநதியேகா்ம்

உங்களுறடய உைவு ேறறும் எரிதபகாருள விநிமயகா்கச 
சீட்டு்கற்ளப் தபறுவதறகு:

நீங்கள முதைில் ஒரு பதிவு அைிவிப்றப (உைவு 
சீட்டு்களுக்்ககா்க) தபறுவரீ்்கள, அமதகாடு தபகாருநதி்னகால் 
ேட்டும் ஓர் அைிவிப்பு அட்றடறய (எரிதபகாருள 
சீட்டு்க்ளகா்க) தபறுவரீ்்கள.

உங்களுக்குக் த்ககாடுத்திருக்கும் பதிவு 
நிறையத்திறகு பதிவு அைிவிப்பு அல்ைது 
அைிவிப்பு அட்றடயுடன், உங்கள குடும்ப
உறுப்பி்னர் ஆதகாரங்கற்ளயும் (எ.்ககா. அறடயகா்ள 
அட்றட்கள அல்ைது பிைப்பு சகான்ைிதழ்கள) எடுத்து 
தசன்று உங்கள சீட்டு்கற்ளப் தபறறுக் த்ககாள்ளவும்.

உரிேம் தபறை விறபற்னயகா்ளர்்க்ளிடேிருநது 
பங்ீகட்டு உைவுப்தபகாருட்்கற்ள அல்ைது 
எரிதபகாருற்ள 
வகாங்கிக்த்ககாள்ளைகாம் உைவு
சீட்டு்கற்ளப் பயன்படுத்தும் 
முன், உங்கள 
குடும்பத்திலுள்ள ஒவமவகார் 
உறுப்பி்னரின் தபயறரயும் 
அறடயகா்ள அட்றட 
எணறையும் ஒவதவகாரு 
சீட்டிலும் குைிப்பிடவும்.
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பல்மவறு மநகாய்களுக்கும் ்ககாயங்களுக்கும் சி்கிசறசய்ளிக்்க இரத்தம் ேி்கவும் அவசியம். மபகார்க்்ககாைங்க்ளில் அதன் 
மதறவ மேலும் அதி்கரிக்கும். உங்க்ளகால் முடிநதகால் நீங்கள முன்வநது இரத்த தகா்னம் தசயய ஊக்குவிக்்கிமைகாம். 
மபகார்க்்ககாைத்தின்மபகாது இரத்தம் மதறவ என்று மவணடும்ககாள வநதகால் அரு்கிலுள்ள இரத்ததகா்ன றேயத்திறகு 
உங்கள அறடயகா்ள அட்றடயுடன் தசன்று, பதிவு தசயது த்ககாளளுங்கள, ேருத்துவ அதி்ககாரி ஒருவர் உங்கற்ளப் 
்கவ்னிப்பகார்.

உணவு �ங க்ீடு ைறறும் இரத்த தகானம்
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ப�காது எசசரிக்ம் முமற  

தபகாது எசசரிக்ற்க முறை (PWS) என்பது, சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயகால் தீவு 
முழுவதும் அறேக்்கப்பட்டுள்ள அபகாய சேீக்றஞ சகாத்னங்கள ஆகும்.தபகாதுேக்்க்ளின் 
உயிருக்கும் உடறே்களுக்கும் ஏறபடவிருக்கும் தவிர்க்்க முடியகாத அபகாயங்கற்ளப் 
பறைி எசசரிப்பது இதன் மநகாக்்கம். இரகாணுவத் தகாக்குதல்்கள, இயறற்க அல்ைது 
ே்னித்னகால் ஏறபடும் மபரிடர்்கள பறைி எசசரிப்பதறகு தபகாது எசசரிக்ற்க முறை 
பயன்படுத்தப்படும். அறேதி நிைவும் ்ககாைங்க்ளில், தபகாதுேக்்க்ளில் ஒரு பகுதியி்னறரப் 
பகாதிக்்கக்கூடிய ததகாழில்துறை இரசகாய்ன நசசுக்்கசிவு அசசுறுத்தைின்மபகாதும் தபகாது 
எசசரிக்ற்க முறை ஒைிக்்கப்படைகாம். 

்ீகழ, உள்ள பட்டியைில் தவவமவறு சேிக்றஞ்களும், அவறறைக் ம்கட்டவுடன் நீங்கள 
தசயய மவணடியதும் குைிப்பிடபட்டுள்ள்ன.

சைதிக்மஞை எழும் சத்தம் சூழநதிமல நீங்ள் பசயே யவண்டிேது

அபகாய ஒைி அைைல் ஒைி விேகா்னத் தகாக்குதல் அல்ைது 
ஆபத்து தநருஙகும்மபகாது

உட்னடியகா்கக் ்ககாப்பறைக்குச 
தசல்ைவும்

“அபகாயம் நீங்கிய  
ஒைி”

ததகாடர்சசியகா்ன 
ஒைி அபகாயம் நீங்கிவிட்டது ்ககாப்பறைறய விட்டு 

தவ்ளிமயைைகாம்

“முக்்கிய 
அைிவிப்பு”

ஒைி

விட்டு விட்டு 
ஒைிக்கும் ஒைி

 
உளளுர் இைவச வகாத்னகாைி
ேறறும் ததகாறைக்்ககாட்சி 
நிறையங்கள வழி ஒரு

“முக்்கிய த்கவல்” ஒைிபரப்பப்படும். 

 
உட்னடியகா்க ஏமதனும் ஓர் உளளுர் 
இைவச வகாத்னகாைி அறைவரிறச

ேறறும் ததகாறைக்்ககாட்சி நிறையத்தில் 
த்கவறைக் ம்கட்்கவும். 

 

குறதிப்பு:

 நீங்கள www.scdf.gov.sg இறையத்த்ளத்தில் “குடிறேத் தற்ககாப்புக் ்ககாப்பறை” (Civil Defence Shelter) > “தபகாது எசசரிக்ற்க 
முறை” (Public Warning System) என்ை பகுதிக்குச தசன்று, பல்மவறு வற்கயகா்ன சேிக்றஞ ஒைி்க்ளின் ஒைிப்பதிறவக் 
ம்கட்்க ஊக்குவிக்்கிமைகாம். 

“முக்்கிய தசயதி” சேிக்றஞ ஒைி, ஒவதவகாரு ஆணடும் பிப்ரவரி 15 (முழுறேத் தற்ககாப்புத் தி்னம்) ேறறும் தசப்டம்பர் 15 
மததி்க்ளில் ஒைிக்்கப்படும், இநத சேிக்றஞ ஒைிறயக் ம்கட்டவுடன், உளளுர் இைவச வகாத்னகாைி ேறறும் ததகாறைக்்ககாட்சி 
அறைவரிறச்க்ளில் “முக்்கிய த்கவல்” ஒைிபரப்றபக் ம்கட்்கவும்.
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வடீ்டிலும் ேகாடி்க்ளிலும் உள்ள ்ககாப்பறை்கள, தபகாதுேக்்கற்ளப் மபகார்க்்ககாை அவசர நிறை்க்ளில் பகாது்ககாக்கும் 
்கட்பிடங்க்ளகாகும்.

வடீ்டுக் ்ககாப்பறை என்ப்ன வசிக்கும் வடீ்டில் உள்ளறதக் குைிப்பதகாகும். எ.்ககா. வவீ்க வடீு. அமத மவற்ளயில் த்ளப் 
்ககாப்பறை்கள என்ப்ன வடீ்டுக் ்ககாப்பறை்கற்ள விட அ்ளவில் தபரியறவ ேறறும் அறவ ஒவதவகாரு ேகாடி த்ளத்தின் 
தபகாது இடத்திை அறேநதிருக்கும். சிை குடியிருப்பு்க்ளில் சுறைி அறடக்்கபட்ட , தவ்ளிமயறும் படிக்்கட்டு்கள 
்ககாப்பறையகா்கவும் பயன்படுத்தப்படும். மபகார்க்்ககாை அவசரநிறை்க்ளில் சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட (SCDF) 
குடியிருப்பகா்ளர்்கற்ள வடீ்டுக் ்ககாப்பறை்கற்ள அல்ைது ேகாடித்ளக் ்ககாப்பறை்கற்ளத் தயகார்படுத்த அைிவிப்பு விடுக்கும்.

்ககாப்பறையில் உள்ள எல்ைகா தற்ககாைிக் 
தபகாருத்துேகா்னங்கள அடுக்கு்கற்ள அ்கறறுதல்.

தவடிகுணடு ்ககாப்பறை 

5 ேீட்டர் தூரத்திறகுள 

- WiFi ்கருவி
இரணடு ்ககாறமைகாட்டத்திைப்பு்கற்ள மூடுதல் ேறறும் 
அறடத்தல் (அடுத்த பக்்கத்றதக் ்ககாண்க)

்ககாப்பறையில் வகாத்னகாைிறய றவத்திருங்கள 

உங்க்ளது WiFi ்கருவிறயக் கூடுேகா்னவறர 5 ேீட்டர் 
தூரத்திறகுள இடம் ேகாறைி றவயுங்கள (வடீ்டுக் 
்ககாப்பறை்களுக்கு ேட்டுமே தபகாருநதும்) 
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வடீ்டுக் ்ககாப்பறையிலும் ேகாடித்த்ள ்ககாப்பறை்க்ளிலும் 
வி்ளக்கு, ேின்சகார இறைப்பு்கள தவிர, ்ககாப்பறையின் 
சுவரில் இரணடு ்ககாறமைகாட்டத் துவகாரங்களும் இருக்்கின்ை்ன. 

அமைததி ்காலத்ததின்ய�காது

 ்ககாப்பறைக்குள யகாமரனும் சிக்்கிக்த்ககாணடகால் அவறர 
ேீட்பதற்ககா்கக் ்ககாறமைகாட்டத் திைப்றபக் குறைநதது 25% 
மூடகாேல் றவத்திருக்்கவும் (ேகாடித்த்ளக் ்ககாப்பறைக்குப் 
தபகாருநதகாது). 

ய�காரக்்கால பநருக்்டி நதிமலேில்

 ்ககாப்பறையில் ்ககாறறுப்பு்க முடியகாேல் இருக்்க,  
்ககாறமைகாட்டத் துவகாரங்க்ளின் இரும்பத் த்கடு்கற்ள 
சகாதரை வடீ்டில் உள்ள ்கருவி்கள த்ககாணடு இறுக்்கேகா்க 
மூடவும், இவவகாறு தசயவதகால் நீங்களும் உங்கள 
குடும்பமும் தவ்ளியிருநது வரும் பகாதிப்புப் தபகாருட்்கற்ள 
சுவகாசிப்பதிைிருநது பகாது்ககாக்்கப்படுவரீ்்கள.

 இரணடு ்ககாறமைகாட்டத் துவகாரங்கள இறுக்்க 
மூடப்பட்டகாலும் ்ககாப்பறைக்குள நீங்கள பை ேைிமநரம் 
தங்கைகாம். ஒருவருறடய வயது, பகாைி்னம் உடல்நிறை 
இவறறைப் தபகாறுத்து அவர் சரியகா்க எத்தற்ன ேைி 
மநரம் உளம்ள இருக்்க முடியும் என்பறத நிர்ையிக்்க 
முடியும்.

 ்ககாப்பறையில் அதி்கமநரம் தங்கியிருக்்க மவணடிய 
அவசியம் ஏறபட்டகாமைகா அல்ைது அதி்க மபருக்கு 
இடே்ளிக்்க மநரிட்டகாமைகா; ்ககாறமைகாட்டத்றத மேம்படுத்த 
சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடப் தபகாருத்தேகா்ன 
சகாத்னத்றதப் தபகாருத்த அைிவுறுத்தும்.

இரணடு ்ககாறமைகாட்டத் துவகாரங்கள இறுக்்க மூடப்பட்டகாலும் ்ககாப்பறைக்குள 
நீங்கள பை ேைிமநரம் தங்கைகாம். ஒருவருறடய வயது, பகாைி்னம் 
உடல்நிறை இவறறைப் தபகாறுத்து அவர் சரியகா்க எத்தற்ன ேைி மநரம் 
உளம்ள இருக்்க முடியும் என்பறத நிர்ையிக்்க முடியும்.

்காப்�மறப் �காது்காப்பு
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ள் நீங்ள் வடீ்டில் இருக்கும்ய�காது “அ�காே” சைதிக்மஞை ஒலதி ய்ட்டகால் பசயேயவண்டிேமவ 

்ககாப்பறைக்குச தசல்லும் முன் அற்னத்து எரிவகாயு 
ேறறும் தணைரீ் குழகாய்கற்ளயும் அறடக்்கவும்.

்ககாப்பறைக் ்கதவு ேறறும் சுவர்்க்ளிைிருநது தள்ளி 
அேரவும் அவறைின் மேல் சகாய மவணடகாம்.

உங்க்ளது வகாத்னகாைி, ற்கப்மபசி/ற்கயடக்்கச 
சகாத்னம்*, தயகார்நிறைப் றப, ்ககாப்பறையில் 
இருப்பதறகுத் மதறவயகா்ன தணைரீ், உைவு 
ஆ்கியவறறைக் ்ககாப்பறைக்குள எடுத்துச 
தசல்லுங்கள. தயகார்நிறைப் றப்கள ஏற்க்னமவ 
தயகார் தசயயப்பட்டிருக்்கமவணடும். 

ற்கயடக்்க வகாத்னகாைிறய அல்ைது ற்கப்மபசிறய/
ற்கயடக்்கச சகாத்னத்றதப் பயன்படுத்தி, 
்கட்டைம் இல்ைகா உளளூர் வகாத்னகாைி அல்ைது 
ததகாறைக்்ககாட்சி நிறையங்க்ளிடேிருநது, சிங்கப்பூர் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட தவ்ளியிடும் முக்்கியத் 
த்கவல்்கற்ளக் தபறுங்கள; “அபகாயம் நீங்கியறத” 
குைிக்கும் சேிக்றஞ ஒைித்தவுடன், நீங்கள 
்ககாப்பறையிைிருநது தவ்ளிமய வரைகாம் (பக்்கம் 65). 

விறரவகா்கவும், அறேதியகா்கவும் ்ககாப்பறைக்கு 
தசன்று ்கதறவ மூடவும்.

* WiFi இறைப்பு ேறறும்/அல்ைது தேகாறபல் ்கட்டறேப்பு உள்ள ற்கப்மபசி்களுக்கு/ற்கயடக்்கச சகாத்னங்களுக்குப் தபகாருநதும். 

்காப்�மறப் �காது்காப்பு
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சுரங்கத்திலுள்ள தபருவிறரவு இரயில் (MRT) நிறையங்கள வவீ்க 
்கட்டடங்க்ளின் ்ீகழத்த்ளங்கள பள்ளி்கள, சமூ்க ேன்ைங்கள ேறறும் அரசகாங்க 
்கட்டடங்கள மபகான்ைவறைில் தபகாதுக்்ககாப்பறை்கள ்கட்டப்படு்கின்ை்ன. 
தபகாது ்ககாப்பறைறய அறடயகா்ளம் ்ககாை, குடிறேத் தற்ககாப்புக் ்ககாப்பறைக் 
குைியடீ்றட ்ககாைவும். தபகாது ்ககாப்பறை்க்ளின் அறேவிடங்கற்ள www.onemap.
sg இறையத்த்ளத்தில், “பகாது்ககாப்பு ேறறும் இடர்்ககாப்பு” (Safety and Security) 
பிரிவின்்ீகழ ்ககாைைகாம் (குடிறேத் தற்ககாப்பு தபகாது ்ககாப்பறை்கள).

நீங்ள் வடீ்டில் இல்லகாத யநரத்ததில “அ�காே” சைதிக்மஞை ய்ட்டகால்

குடிறேத் தற்ககாப்புக் 
்ககாப்பறை அறடயகா்ளக் 
குைி

அரு்கிைிருக்கும் தபகாதுக் ்ககாப்பறைக்குச 
தசல்ைவும், ஆ்னகால் முநதியடித்துக் த்ககாணடு 
தசல்ை மவணடகாம்: நீங்கள வகா்க்னத்தில் 
இருநதகால் ததருமவகாரேகா்க நிறுத்தி, பூட்டிவிட்டு, 
அரு்கிைிருக்கும் ்ககாப்பறைக்குச தசல்லுங்கள.

சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட அதி்ககாரி்கள 
கூறுவறதப் பின்பறறுங்கள.

்கவறைறய தவிர்க்்க குடும்ப உறுப்பி்னருடன் 
குழுவகா்கச தசல்லுங்கள. ஊ்னமுறமைகார், 
குழநறத்கள ேறறும் முதியவர்்களுக்கு உதவுங்கள.

்ககாப்பறைக்குள தபரிய தபகாருட்்கற்ளமயகா, தீப்பிடிக்்கக் 
கூடிய தபகாருட்்கற்ளமயகா த்ககாணடுவரகாதீர்்கள.

“அபகாய” சேிக்றஞ ஒைித்த சிை நிேிடங்க்ளில் 
ஒரு தபகாதுக் ்ககாப்பறை உங்கள அரு்கில் 
இல்றைமயல் நீங்கள சுரங்கப்பகாறத, சுரங்கசசகாறை, 
்கட்டடத்தின் அடித்த்ளம் பள்ளங்கள, சகாறையின் 
அடியில் தசல்லும் ்ககால்வகாய்கள ேறறும் திைநத 
்ககால்வகாய்கள மபகான்ை இடங்கற்ளத் மதடி 
பகாதுக்்ககாத்துக் த்ககாளளுங்கள.

்காப்�மறப் �காது்காப்பு
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ள் ப�காதுக்்காப்�மறக்குள்பள பசன்றதும்

ப�காதுக் ்காப்�மறமேவிட்டு பவளியேறுதல்

்ககாப்பறை நடுப்பகுதிக்குச தசல்லுங்கள. 
நுறழவகாயிறைமயகா பகாறதறயமயகா அறடக்்ககாதீர்்கள.

எல்ைகாரும் ஒன்ைகா்கச மசர்நதிருங்கள. இஙகும் 
அஙகும் அறையகாதீர்்கள.

சறேப்பதறகு தீ மூட்டகாதீர்்கள.

அறேதியகா்க இருநது சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் 
பறட வழஙகும் அைிவிப்பு்கற்ள வகாத்னகாைி ேறறும் 
ததகாறைக்்ககாட்சியில் ம்களுங்கள.

ஏமதனும் பிரசசற்ன்கற்ளச சநதித்தகால் சிங்கப்பூர்க் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட அதி்ககாரி்க்ளிடம் 
ததரிவிக்்கவும்

ஒரு குடும்பேகா்கசதசல்லுங்கள.

அதி்ககாரி்கள மூைம் வழி்ககாட்டுதல் ்கிறடத்த பிைகு 
ேட்டுமே தபகாது ்ககாப்பறைறய விட்டு தவ்ளிமய 
தசல்ைைகாம்.

தபகாறுறேயகா்க, அவசரப்படகாேலும் 
முணடியடிக்்ககாேலும் தசல்லுங்கள.

்காப்�மறப் �காது்காப்பு
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மபகார்க்்ககாைத்தின்மபகாது மசதம் ஏறபடுத்தும் சகாத்னங்கள(எ.
்ககா. தவடிகுணடு்கள ேறறும் ஏவு்கறை்கள மபகான்ைவறறை 
நம்ேகால் தடுக்்கமுடியகாது, அவறைகால் உடறே்களுக்கு 
ஏறபடும் மசதத்றத குறைக்்க பின்வருவறதப் பின்பறைைகாம். 
ஆ்னகாலும் நகாம் பின்பறறும் சிை நடவடிக்ற்க்கள மூைேகா்க 
தசகாத்துக்்களுக்கு ஏறபடும் இழப்பு்கற்ளக் குறைக்்கைகாம், 
அறவ பின்வருேகாறு

 எல்ைகா ்கணைகாடி பரப்பு்க்ளின் மேல் ஒட்டுநகாடறவ 
ஒட்டி உறுதிப்படுத்துவதகால், ்கணைகாடி சிதறுவறதக் 
குறைக்்கைகாம்.

 சுவர்்க்ளில் ததகாங்க விட்டிருக்கும் தபகாருட்்கள, விட்டு 
மு்கப்பில் ேறறும் சன்்னல்்க்ளில் இருக்்கம் தபகாருட்்கள 
அ்கறைவும்.

இருட்டடிப்பு நடவடிக்ம்்ள்

முழு இருட்டடிப்பகால் ஆ்ககாயத் தகாக்குதல்்கற்ளமயகா 
அல்ைது தவடிகுணடு்கள எைியப்படுவறதமயகா தடுக்்க 
முடியகாவிட்டகாலும், இது எதிரி இைக்ற்க அறடயகா்ளம் 
்ககாணபறதயும் குைி றவத்துக் தகாக்குவறதயும் குறைக்்க 
உதவும் இருட்டடிப்பு நடவடிக்ற்க்க்ளில் பின்வருவ்ன 
உள்ளடஙகும்:

 எல்ைகா தவ்ளிப்புை வி்ளக்கு்கற்ளயும் அறைத்தல்.

 இருணட நிைமுறடய தறடறயக் த்ககாணடு ஒ்ளி 
தவ்ளிமய தசல்லும் வழியகா்ன சன்்னல்்கள, ்கதவு்கள 
மபகான்ைவறறை மூடுதல்.

 வகா்க்னங்க்ளின் வி்ளக்கு்கற்ள, சிறு துவகாரம் விட்டு, 
்கறுப்பு ஒட்டு நகாடகாறவக் த்ககாணடு ஒட்டி ஒ்ளிறயக் 
குறைத்தல்.
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அத்ததிேகாேம் 5
தவீிரவகாதம்
74 மவதிப்தபகாருள ேிரட்டல்்கள    

77 உயிரியல் ேிரட்டல்்கள    

80 ஆநதரகாக்ஸ் 

81 தவடிகுணடு ேிரட்டல்்கள  

84 தவடிகுணடு தவடிக்கும் சூழைில் தவடித்த 
இடத்திைிருநது தவ்ளிமயறுதல்

86 மேகாசேகா்ன தவடிகுணடு ேிரட்டல்்கள

88 தயகாரகா்க இருக்கும் பகாது்ககாப்பு

90 நசசுநீக்கும் நறடமுறை்கள

91 தபகாதுேக்்கள மபகாக்குவரத்து பகாது்ககாப்பு 

92 எஸ்்ிதசக்்கிதயகா (SGSecure)

அப்பகாவி ேக்்களுக்கு எதிரகா்ன பயங்கரவகாதத் தகாக்குதல்்க்ளில் CBRE (இரசகாய்ன, உயிரியல், ்கதிரியக்்க 
ேறறும் தவடிக்கும்) சகாத்னங்கள பயன்படுத்தப்படுவதற்ககா்ன சகாத்தியம் பறைிய ்கவறை அதி்கரித்து 
வரு்கிைது தகாக்குதறைப் புரிநதுக்த்ககாள்ளவும் அதிைிருநது உங்கற்ளப் பகாது்ககாத்துக் த்ககாள்ளவும் 
என்்ன நடவடிக்ற்க்கள எடுக்்க மவணடுதே்ன ததரிநது த்ககாளவது ேி்கவும் அவசியேகாகும்.



74

த
வீ

ிர
வ

கா
த
ம்

இரசகாேன அசசுறுத்தல்

இரசகாய்ன தகாக்குதல் என்பது, ஆபத்தகா்ன இரசகாய்னங்கற்ள, ேக்்கற்ளக் த்ககால்லும், ்கடுறேயகா்கக் ்ககாயப்படுத்தும் 
அல்ைது ஊ்னேகாக்கும் மநகாக்்கத்துடன் தவ்ளியகாக்்கப்படும். தவடிப்தபகாருள்கள, தத்ளிக்கும் சகாத்னங்கள, ரகாணுவ 
ஆயுதங்கள ேறறும் மவறு வழி்க்ளில், தகாக்குதலுக்்ககா்க பைவற்கயகா்ன இரசகாய்னங்களும் பயன்படுத்தப்படைகாம்.

இரசகாேன தகாக்குதலதின் அறதிகுறதி்ள்

 ஒமர பகுதியில் உள்ள பைருக்குப் பின்வரும் 
அைிகுைி்கள ததன்பட்டகால்:

• ்கணைரீ் வடித்தல் அல்ைது ்கணபகார்றவ 
ேஙகுதல்

• தறைவைி அல்ைது தறைசசுறைல்

• சுவகாசிப்பதில் சிரேம்

• ததகாணறட வைணடுமபகாதல், இருேல் அல்ைது 
சுவகாசக் குழகாய இயங்ககாறே

• குேட்டல் அல்ைது வகாநதி

• எசசில் சுரத்தல்

• தநஞசறடப்பு  ்கடுறேயகா்ன வைியுடன் மதகால் 
சிவநதுவிடுதல் நசசுப்தபகாருள பட்ட இடத்தில் 
த்ககாப்ப்ளங்கள. 

• தறச நடுக்்கம், வைிப்பு்கள

• அடக்்க இயைகாறே (ேைம் அல்ைது சிறுநீர் 
்கழிப்பபறதக் ்கட்டுப்படுத்த இயைகாறே)

• சுயநிற்னவின்றே

 மூன்று அல்ைது அதறகு மேறபட்மடகார் 
்ககாரைேின்ைி துவணடு விழுதல்.

 பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதியில் அதி்க மநகாயுறை அல்ைது 
 உயிரிழநத பைறவ்கள அல்ைது சிறு பிரகாைி்கள ்ககாைப்படுதல்.
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 விறரவகா்க, பகாதிக்்கப்பட்ட இரசகாய்னக் ்கசிவு 
தவ்ளியகாகும் பகுதி்கற்ள கூடுேகா்ன வறரயில் 
அறடயகா்ளம் ்ககாைவும்.

 நீங்கள இருக்கும் ்கட்டடத்தின் உளம்ள நசசு 
பகாதிப்பு ஏறபட்டகால், சுவகாசிப்பதறகு ஏதுவகா்க 
ஈரத்துைியகால் (எ.்ககா. ஈரத்துணடு) வகாறயயும் 
முக்ற்கயும் மூடிக் த்ககாணடு, பகாதிக்்கப்பட்ட 
பகுதியின் அரு்கில் தசல்ைகாேல் ்கட்டடத்றத 
விட்டு விறரவகா்க தவ்ளிமயைவும்

 நீங்கள திைநத தவ்ளியில் இருக்கும்மபகாது, 
இரசகாய்ன தகாக்குதல் ஏறபட்டகால் உங்கள 
வகாறயயும் மூக்ற்கயும் துைியகால் 
மூடிக்த்ககாணடு, பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதி்க்ளிைிருநது 
தவ்ளிமயைவும்.

 விறரவகா்கக் ்ககாப்பறைறயக் ்கணடுபிடித்து, 
இருக்குேிட பகாது்ககாப்பு (பக்்கம் 88) 
நடவடிக்ற்க்கற்ள தசயயுங்கள; ்ககாறறு 
வரும் திறசயில் நடக்்ககாதீர்்கள, அதில் நசசு 
்கைநதிருக்்கைகாம்

 நீங்கள வகா்க்னத்தில் இருக்கும் சேயத்தில் 
இரசகாய்னத் தகாக்குதல் ஏறபட்டகால், உங்கள 
வடீ்டுக்கு, அலுவை்கத்திறகு, அல்ைது 
அரு்கில் இருக்கும் தபகாதுக் ்கட்டடத்திறகு 
உளம்ள தசல்லுங்கள; இல்ைகாவிடில், உங்கள 
வகா்க்னத்திமைமய இருக்குேிடப் பகாது்ககாப்பு 
நடவடிக்ற்க்கற்ள மேறத்ககாளளுங்கள (பக்்கம் 89). 

 அதி்ககாரி்கள ததரிவிக்கும் வறர பு்கைிடப் 
பகாது்ககாப்பிைிருநது தவ்ளிமயைி ேறைவர்்களுக்கு 
உதவி தசயய முயறசிக்்ககாதீர்்கள.

இரசகாேன அசசுறுத்தல்
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நசசுநீக்்கல் நறடமுறை்கள, தறதசயைகா்க ஏறபடும் 
ததகாழில்துறை இரசகாய்ன நசசுக் ்கசிவு்களுக்கும் 
தபகாருநதும். 
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இரசகாேன அசசுறுத்தல்

நீங்ள் இரசகாேன நசசுப்ப�காருளகால் �காததிக்்ப்�ட்டகால்
பக்்கம் 74ல் விவரிக்்கப்பட்ட ஏமதனும் வழக்்கத்திறகு ேகாைகா்ன 
அைிகுைி்கள உங்களுக்கு இருநதகால், நீங்கள இரசகாய்ன நசசுப்தபகாரு்ளகால் 
பகாதிக்்கப்பட்டிருக்்கைகாம். நீங்கள சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயி்னர் 
நசசுநீக்்கம் தசயவதற்ககா்கக் ்ககாத்திருக்்கமவணடும் (பக்்கம் 90). அது 
சகாத்தியேில்றை என்ைகால்: 

தணைரீ் இருக்குேிடத்திறகுச தசல்ைவும்

உடம்ன ேருத்துவ உதவிறய நகாடவும்.

பதறைேறடயகாேல் சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் 
பறடயின் உதவிக்்ககா்கக் ்ககாத்திருங்கள

உட்னடியகா்க ஆறட்கற்ளக் ்கழறைி, நசசு படிநத பகுதி்கற்ளக் 
்கத்தரித்து நீக்குங்கள. சகாத்தியப்பட்டகால், நசசு படிநத 
ஆறட்கற்ளத் தறைக்கு மேைகா்கக் ்கழறைகாதீர்்கள. இதன்வழி, 
உங்கள ்கண்கள, மூக்கு, ேறறும் வகாயில் நசசு படுவறதத் 
தவிர்க்்கைகாம். நசசு படிநத ஆறடறய ஒரு றபயில் ்கட்டி 
றவயுங்கள. அதி்ககாரி்க்ளின் அைிவுறரப்படி அவறறைப் 
பின்்னர் முறையகா்க அ்கறைைகாம். 

நீங்கள உங்கற்ளத் தணைரீ் த்ககாணடு 
நன்கு ்கழுவிக்த்ககாள்ளவும் முடியுேகா்னகால், 
சவர்க்்ககாரத்றதப் பயன்படுத்தவும்.

995 என்ை எணைில் உட்னடியகா்க SCDF க்கு அறழத்து 
உங்கள இருப்பிடத்றதயும், நீங்கள மவதிப்தபகாரு்ளகால் 
பகாதிக்்கப்பட்டுள்ளரீ்்கள என்பறதயும் 
ததரிவித்திடுங்கள.

ஒருவர இரசகாேன நசசுப்ப�காருளகால் �காததிக்்ப்�ட்டுள்ளகார என்று சந்யத்ப்�ட்டகால்

 பகாதிக்்கப்பட்ட நபருக்கு முதலுதவி அ்ளிக்்க முயறசிக்்ககாதீர்்கள. நீங்களும் இரசகாய்னத்தகால் பகாதிக்்கப்படைகாம்.

 பகாதிக்்கப்பட்ட நபரிடேிருநது விை்கிச தசன்று சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடறய ததகாடர்புக்த்ககாள்ளவும்.
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சகாத்ததிேைகான உேிரிேல் நசசுப்ப�காருள் தகாக்குதலுக்்கான அறதிகுறதி்ள்

உயிரியல் நசசுப்தபகாருள தகாக்குதறை அைிய இயைகாது நுணேங்கள அக்்கம் தபறும் ்ககாைத்தின்மபகாது 
நசசுப்தபகாரு்ளின் பகாதிப்பகால் ஏறபடும் மநகாய அைிகுைி்கற்ளக் ்கணடைிய இயைகாது. நீங்கள பின்வருவ்னவறறைக் 
்கவ்னிக்்க மவணடும்:

 வழக்்கத்திறகு ேகாைகா்ன ேகாவு அல்ைது த்கட்டியகா்ன பறச மபகான்ை தபகாருட்்கள ேறறும் சநமத்கத்திறகுரிய 
தபகாருட்்கள

 ேக்்க்ளிறடமய வழக்்கத்திறகு ேகாைகா்ன மநகாயப்பரவல்

 அ்ளவுக்கு அதி்கேகா்ன மநகாயகா்ளி்கள ்ககாரைேின்ைி அவசர ேருத்துவ சி்கிசறச நகாடுதல். 

தசயைிழக்்கச தசயயவல்ை அல்ைது ேரைம் விற்ளவிக்்கவல்ை நூணணுயிர்்களும் அல்ைது உயிரியல் நஞசு்களுமே 
உயிரியல் நசசுப்தபகாருள எ்னப்படுவதகாகும். இதுமபகான்ை உயிரியல் நசசுப்தபகாருள தத்ளிப்பகான்்கள, உைவு ேறறும் 
நீர் அல்ைது மநகாய ததகாறறுள்ள த்ககாசுக்்கள ேறறும் எைி்கள ஆ்கியவறைின் மூைம் மவணடுதேன்மை சுறறுப்புைத்தில் 
பரப்பக்கூடும். சிை உயிரிப்தபகாருட்்கள ேி்க எ்ளிதகா்கப் பரவக்கூடிய்ன (எ.்ககா. சின்்னம்றே).
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ம்உேிரிேல் நசசுப் ப�காருள் தகாக்குதல் நடந்தகால்

உயரியல் நசசுப் தபகாருள தகாக்குதல் 
நறடதபறைிருப்பறத அறடயகா்ளம் ்கணடு உறுதி 
தசயய மநரம் ஆகும். இதன் ்ககாரைேகா்க உடம்ன 
எடுக்்க மவணடிய பகாது்ககாப்பு நடவடிக்ற்க்கற்ளப் 
பறைிய விவரங்கற்ளப் தபகாது சு்ககாதகார அதி்ககாரி்க்ளகால் 
வழங்க இயைகாேல் மபகாகும். நீங்கள பின்வரும் 
முன்த்னசசரிக்ற்க நடவடிக்ற்க்கற்ள எடுக்்க 
பரிநதுறரக்்கப்படு்கிைது.

 சுத்தமும் நல்ை சு்ககாதகார பழக்்கமும் மநகாயக் 
்கிருேி்கள பரவுவறதத் தடுக்கும்.

 நசசுப் தபகாருள பகாதிப்பின் அைிகுைி்கள பறைிய 
விவரங்களுக்கும், மநகாயுறைல் எஙகு தசன்று அவசர 
சி்கிசறச நகாடுவது மபகான்ை விவரங்களுக்கும் தசயது 
அைிக்ற்கற்ள உன்்னிப்பகா்கக் ்கவ்னிக்்கவும்.

 பகாதிப்பின் அைிகுைி்கள பை சகாதகாரை மநகாய்களுக்்ககா்ன 
அைிகுைி்கற்ளப்மபகால் ஒத்திருக்்கைகாம். ஆற்கயல், 
உயிரியல் அவசர்ககாை நிறை நடப்பில் இருக்கும் 
்ககாைக்்கட்டத்தில் ஏறபடும் சகாதகாரை மநகாய்கள பறைி 
வைீகா்கக் பதறைம் அறடய மவணடகாம். சநமத்கம் 

   ஏறபட்டகால் ேருத்துவ ஆமைகாசற்ன நகாடவும்.
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உேிரிேல் அசசுறுத்தல்
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ம் உேிரிேல் நசசுப்ப�காருள் தகாக்குதலகால் நீங்ள் �காததிக்்ப்�ட்டிருந்தகால்

 நீங்கள எநதவித அைிகுைி்களும் இல்ைகாேல் இருநதகாலும், 
தகாக்குதல் நறடதபறைதகா்க நம்பப்படும் இடத்றதச சீக்்கிரேகா்க 
அறடயகா்ளம் ்ககாைவும். உடம்ன அவவிடத்றத விட்டு 
தவ்ளிமயைவும்.

 பகாதிக்்கப்பட்ட இடத்திலுருநது தவ்ளிமயறும்மபகாது உங்கள 
மூக்ற்கயும் வகாறயயும் ஈரேகா்ன துைியகால் மூடிக்த்ககாள்ளவும்.

 நீங்கள ்கட்டடத்திறகுள இருநதகால், ்கட்டட நிர்வகா்கத்திடம் 
ததரிவித்து, 999 அல்ைது 995 அறழத்து, நீங்கள உயிரியல் 
நசசுப்தபகாருள தகாக்குதலுக்கு ஆ்ளகா்கியிருக்்கைகாம் எ்னச 
சநமத்கிப்பதகா்கப் பு்ககார் தசயயுங்கள. உங்கற்ள உட்னடியகா்கத் 
ததகாடர்பு த்ககாளவதறகுத் மதறவயகா்ன விவரங்கற்ளக் 
த்ககாடுங்கள. 

 ்ககாைநத்தகாேல், உட்னடியகா்க மசகாப்றபயும் தணைறீரயும் 
த்ககாணடு நன்கு கு்ளிக்்கவும், புதிய ஆறட்கற்ள அைியவும் 
நசசு படிநத ஆறட்கற்ள ஒரு றபயில் ்கட்டிவிடவும். 
அதி்ககாரி்க்ளின் வழிமுறை்க்ளின் படி அவறறை முறைமய 
அ்கறைவும்.

 நீங்கம்ளகா அல்ைது உங்கள குடும்ப உறுப்பி்னமரகா மநகாயுறைகால், 
ேருத்துவ ஆமைகாசற்னப் தபை, அதி்ககாரி்க்ளகால் குைிப்பிடப்பட்ட 
ேருத்துவேற்னக்குச தசல்ைவும். 

ேகாயரனும் ஒருவர உேிரிேல் நசசுப்ப�காருளகால் �காததிக்்ப்�ட்டிருக்்திறகார என நீங்ள் 
நதிமனத்தல்

 பகாதிக்்கப்பட்டவறர அணுகும் முன், நீங்கள சுவகாசிப்பதறகு மவணடிய பகாது்ககாப்பு ேறைறய (எ.்ககா. N-95 
மு்கக்்கவசம்) பின்பறை மவணடும். இல்றைமயல், மநரடி ததகாடர்பு இல்ைகாேல் தள்ளியிருக்்கவும்.

 சிங்கப்பூர்்க குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடறய 995 ல் உதவிக்கு அறழக்்கவும் அல்ைது 999 ல் ்ககாவல் துறரயுடன் 
ததகாடர்ப்புக்த்ககாள்ளவும்.
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ம்ஆநத்ரகா்க நணணுயிர்க் ்கிருேி்க்ளகால் உணடகாகும் மநகாயகாகும். தபகாடியகா்க இருக்கும். ஆநத்ரகா்க ததகாறறு மநகாய 

வியகாதி அல்ைதயன்ைகாலும், தபகாது நைப் பகாது்ககாப்புக்கு அசசுறுத்தைகாகும். சிங்கப்பூரில் ்ககாவல்துறர, சிங்கப்பூர்க் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட, சு்ககாதகார அறேசசு, சிங்கப்பூர் தபகால் துறை மபகான்ைறவ இநத அசசுறுத்தறைச 
சேகா்ளிக்்க மவணடிய தடுப்பு முயறசி்கற்ள எடுத்திருக்்கின்ை்ன.

 சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடறய 995ல் அல்ைது ்ககாவல்துறைறய 999ல் அறழக்்கவும். ்கட்டடத்தினுள 
இருநதகால், பகாது்ககாப்பு அதி்ககாரி்க்ளிடம் அல்ைது ்கட்டட நிர்வகா்கத்திடம் ததரியப்படுத்தவும்.

 சநமத்கிக்்கப் படும் தபகாருற்ளக் ற்கயகா்ளகாதீர்்கள. அப்தபகாரு நு்கர்நது பகார்க்்கமவகா, சுத்தப்படுத்தமவகா 
முயறசிக்்ககாதீர்்கள.

 அப்தபகாருள ஏற்க்னமவ திைநத நிறையிருநதகால், உடம்ன 
பி்ளகாஸ்டிக் உறை, துைி, ்ககா்கிதம் அல்ைது குப்றபத் ததகாட்டி 
மபகான்ைவறறைப் பயன்படுத்தி மூடிவிடவும், அதி்ககாரி்கள வரும் 
வறர மூடப்பட்டறதத் திைக்்க மவணடகாம்.

 பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள ேின்விசிரி்கள அல்ைது 
்ககாறமைகாட்டக் ்கருவி்கள ஆ்கியவறறை நிறுத்திவிடவும்.

 ேறைவர்்கள அநத இடத்திறகுள நுறழயகாதுவகாறு, அப்புகுதிறய 
ஒதுக்்கி, ்கதறவ மூடிவிட்டு, நீங்கள தவ்ளிமயைவும்,

 அரு்கிலுள்ள ்கழிவறை அல்ைது ்கழவுேிடத்திறகுச தசன்று 
ற்க்கற்ளயும். மதகாைில் தூள பட்ட இடங்கற்ளயும் மசகாப்பும் 
தணைரீும் த்ககாணடு ்கழவவும்.

 சநமத்கத்துக்குைிய தபகாருள இருநத பகுதியில் இருநத 
அற்னவரது தபயர், ததகாறைமபசி எண, முதைியவறறைப் 
பட்டியைிட்டு, ததகாடர்நது விசகாரற்ன தசயய ்ககாவல் 
துறையில் த்ககாடுக்்கவும்.
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ம் சந்யத்த்ததிறகுரிே ஒரு ப�காருமளயேகா அல்லது ஒரு பவடிக்்காத குண்மடயேகா ்ண்டகால்

உட்னடியகா்க 999றய அறழத்து ்ககாவல்துறையிடம் 
ததரியப்படுத்தவும். அ்ளவு, வடிவம், நிைம் ேறறும் 
இடம் மபகான்ை விவரங்கற்ளக் த்ககாடுக்்கவும்.

சநமத்கத்திறகுரிய தவடிகுணறடத் ததகாடமவகா 
அல்ைது ந்கர்த்தமவகா கூடகாது.

விை்கிச தசன்று அநதப் பகுதியில் இருக்கும் 
ேக்்க்ளிடம் சநமத்கப் தபகாருற்ளப் பறைி 
எசசரிக்்கவும்.

தவ்ளிமயறை நறடமுறை்களுக்கு, பக்்கம் 82றய 
பகார்க்்கவும்.
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ம்பவடிகுண்டு அசசுறுத்தமலப் �றறதி பதகாமலய�சதி வைதி அமைப்பு ்திமடத்தகால்

பதறைேறடயகாேல் இருங்கள, முடிநதகால், அரு்கில் இருப்பவறர 
றசற்க வழி ்ககாவல் துறையுடன் ததகாடர்பு த்ககாள்ளச 
தசகால்ைவும். ேறமைகாருவறரக் ்கட்டட நிர்வகா்க அதி்ககாரி்களுக்கு 
உடம்ன ததரியப்படுத்தச தசகால்ைவும்.

அறழப்பவருடன் முடிநத ேட்டும் மபசிக்த்ககாணடிருங்கள அவர் 
ேிரட்டுவதறகுப் பயன்படுத்தும் தசகாற்கற்ளக் குைித்துக் த்ககாள்ள 
முயறசி தசயயங்கள.

எநத வற்கயிலும் அறழப்பவருக்கு எரிசசல் உணடகாக்்க 
மவணடகாம்.

வதநதி்கற்ளப் பரப்பமவணடகாம்.

அறழப்பவருடேிருநது பின்வரும் த்கவல்்கற்ள தபை முயலுங்கள:
• குணடு தவடிக்கும் மநரம்
• குணடு றவக்்கப்பட்டுள்ள இடம்
• தவடிகுணடின் மதகாறைம்
• குணறட தவடிக்்கச தசயயும் முறை
• அறழப்பவமர குணறட றவத்தகாரகா ேறறும் ்ககாரைம்?
• அறழப்பவர் யகாருக்கு என்்ன தசயதிறயத் ததரிவிக்்க 

விரும்பு்கிைகார்
• அறழப்பவரின் தபயர் ேறறும் தறமபகாறதய இருப்பிடம்.

அறழப்பவரின் குரதைகாைிறயக் குைித்துக்த்ககாள்ள முயலுங்கள, 
அதகாவது:
• அறழப்பவரின் குரைின் தன்றே்கள, எ.்ககா. ஆண, தபண 

அல்ைது சிைியவர் குரல் அல்ைது சகாத்தியேகா்ன வயது 
மபகான்ைறவ

• மபசிய தேகாழி ேறறும் தேகாழி மதகாரறை
• உசசரிப்பு (எ.்ககா. தத்ளிவகா்ன மபசசு அல்ைது திக்கும் மபசசு)
• மபசும்முறை (எ.்ககா. உைர்சசிமயகாடு, ம்ககாபேகா்க)
• பின்புைச சத்தங்கள (எ.்ககா. மபகாக்குவரவு, இறச, அைிவிப்பு்கள)

பவடிகுண்டு ைதிரட்டல்்ள்
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சந்யத்ப்�டும்�டிேகான அஞ்சல் அல்லது ப�காட்டலம் வந்தகால்

்ீகழக்்ககாணும் அைிகுைி்கற்ளக் ்கவ்னத்தில் த்ககாணடு, தபகாட்டைத்றத 
எசசரிக்ற்கமயகாடும் சநமத்கத்மதகாடும் ற்கயகாளுங்கள: 
• அதனுறடய எறடறய விட அதி்கேகா்ன அஞசல் தறை ஒட்டப்பட்டிருநதகால்
• ்கயிறு அல்ைது ஒட்டும் நகாடகா த்ககாணடு மதறவக்்கதிேகா்க ேடித்திருத்தல்
• வழக்்கத்திறகு ேகாைகா்ன வடிவம், அ்ளவு அல்ைது ்கடுறேயகா்க இருநதகால்
• ்கறைியிருக்கும் உறையில் எணதைய ்கறை்கள அல்ைது நிைேகாறைம் 

இருநதகால்
• பகாதகாம் பருப்பு மபகான்ை வழக்்கத்திறகு ேகாைகா்ன ேைம்
• உமைகா்கப் தபகாருட்்கள, அதகாவது தபகாருற்ள மைசகா்க அறசக்கும் மபகாது 

உமைகா்க ஒறச்கள ம்கட்டகால்
• தபகாட்டைத்திைிருநது ்கம்பி்கள அல்ைது அலுேி்னியம் ்கம்பி்கள தவ்ளிமய 

நீட்டிக்த்ககாணடிருநதகால்
• அைியப்படகா ற்கதயழுத்து
• தபறுபவரின் தபயர் ேட்டும் இருநதகால் அல்ைது “த்னிப்பட்டது, ர்கசியம்”, 

“தபறுநர் ேட்டுமே திைக்்க மவணடும்” மபகான்ை ்கட்டுப்பகாட்டு வகாச்கங்கள 
இருநதகால்

தவடிப்தபகாருட்்கள இருக்குக்கூடும் என்று நீங்கள சநமத்கிக்கும் ்கடிதம் அல்ைது 
தபகாட்டல்த்றதத் திைக்்ககாதீர்்கள, தபரும்பகாைகா்ன தவடிகுணடு்கள, அதன் 
மேலுறைக் ்கிழிக்்கப்படும்மபகாது அல்ைது தவட்டப்படும்மபகாது தவடிக்கும் 
வற்கயில் உருவகாக்்கப்படு்கின்ை்ன.

எங்கிருநது வநதது என்று உங்களுக்குத் ததரியகாதமதகாடு, அது தவடிகுணடுதகான் 
என்று சநமத்கிக்்க ்ககாரைமும் இருநதகால் உடம்ன 999றய அறழத்து 
்ககாவல்துறையிடம் ததரிவிக்்கவும்.

சநமத்கத்திறகுரிய ்கடிதம் தபகாட்டைத்றத ஒர் அறையின் மூறையில் 
சன்்னல்்க்ளிைிருநது தள்ளி றவக்்கவும்.

அநத அறையிைிருநது, அவசியேகா்னகால் ்கட்டத்திைிருநது தவ்ளிமயைவும், 
மேலும் குணடு தவடிக்குேகா்னகால் அதன் விற்ளவு்கற்ளத் தைிக்்க எல்ைகா 
சன்்னல்்கற்ளயும் ்கதறவயும் திைநது றவக்்கவும்.

்கட்டட நிர்வகா்கத்தி்னர் ேறறும் பகாது்ககாப்பு அதி்ககாரி்க்ளிடம் ததரியப்படுத்தவும். 
மேலும் ்கடிதம் அல்ைது தபகாட்டல் குணடு  இருக்கும் இடத்றதயும் 
ததரிவிக்்கவும்.

அதி்ககாரி்க்ளிடேிருநது வரும் கூடுதல் வழிமுறை்களுக்்ககா்கக் ்ககாத்திருக்்கவும்.

பவடிகுண்டு ைதிரட்டல்்ள்
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தவடிகுணடு அசுசுறுத்தல் உள்ள
அல்ைது தவடித்த இடத்தின் 

அரும்க ற்கத்ததகாறைமபசிறய
பயன்படுத்த மவணடகாம்

நீங்ள் ்காேைமடந்ததிருந்தகால்

உதவிக்கு அறழக்்க ற்கத்ததகாறைமபசிறயப் 
பயன்படுத்தகாதீர்்கள, அத்னகால் இரணடகாம் ்கட்ட 
தவடிப்பு்கள உணடகா்கைகாம்.

உங்க்ளகால் நடக்்க முடிநதகால் பகாதிக்்கப்பட்ட 
பகுதியிைிருநது தவ்ளிமயைவும், ேகாட்டிக்த்ககாணடீர்்கள 
என்ைகால் பக்்கம் 61றய பகார்க்்கவும்.

மதறவயின்ைி அறசயகாதீர்்கள, உங்கள ்ககாயங்கள மேலும் 
மேகாசேகா்கக்கூடும்.

 நீங்கள பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதியில் இல்றைதயன்ைகால், தவடிப்பு நி்கழநத பகுதியிைிருநது தசன்றுவிடுங்கள, அவசர 
நிறையின்ைி 995 அல்ைது 999 எண்கற்ள அறழக்்ககாதீர்்கள. வகாத்னகாைி/ ததகாறைக்்ககாட்சிறய ம்களுங்கள/ பகாருங்கள.

 ஒரு தவடிப்பிறகு பின் தவடிப்புக்குப் பிநதிய ஆபத்துக்்கள பறைி எசசரிக்ற்கயகா்க இருங்கள:

• மசதமுறை ்கட்டடங்கள, தூண்கள, ததகாஙகும் சுவர் பகுதி்கள

• தறரயில் குழி்கள

• கூர்றேயகா்ன இடிபகாடு்கள ேறறும் உறடநத ்கணைகாடி்கள.

• புற்க, தநருப்பு ேறறும் நசசு வகாயுக்்கள

• நீர் ேறறும் எரிவகாயுக் ்கசிவு, திைநத நிறையில் ேின்ம்னகாட்டமுள்ள 

• அடுத்து தவடிக்்கவிருக்கும் தவடிகுணடு சகாத்னங்கள

 ேறைவர்்களுக்கு உதவும் முன் உங்கள பகாது்ககாப்றப உறுதி தசயது த்ககாளளுங்கள.

 பகாது்ககாப்பகா்கயிருநதகால், ேறறும் நீங்கள ஒரு பயிறசி தபறை முதலுதவியகா்ளரகா்க இருநதகால் 
 பகாதிக்்கப்பட்டவர்்களுக்கு அவசர்ககாை உதவி்கள வரும் வறர, சி்கிசறச தகாருங்கள.

 நீங்கள பயிறசி தபறைவர் இல்றை என்ைகால், ஆபத்தகா்ன இடத்றத விட்டு தசன்றுவிடுங்கள. ்கடுறேயகா்கக் ்ககாயம் 
அறடநதிருப்பவர்்கள இருக்கும் இடத்றத அவசர்ககாை உதவியகா்ளர்்க்ளிடம் ததரிவியுங்கள.
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ம்  அறேதியகா்க இருக்்கவும். ்கைவரப்பட மவணடகாம்.

 மதறவயகா்னவறறை ேட்டும் எடுத்துச தசல்லுங்கள ேறறும் முறையகா்கச 
தசல்லுங்கள

 ேின்தூக்்கி்கற்ளப் பயன்படுத்தகாதீர்்கள, அறவ தசயல்படகாேல் 
மபகா்கக்கூடும். படிக்்கட்டு்கற்ளப் பயன்படுத்துங்கள, ஆ்னகால் ்கதவு்கற்ளத் 
திைநது றவக்்ககாதீர்்கள. அத்னகால் படிக்்கட்டு வழியில் அதி்க புற்க 
மசரக்கூடும்.

 ஓடகாதீர்்கள, மவ்கேகா்க நடக்்கவும். மபகாகும் வழியில் சிறுவர், முதிமயகார், 
ஊ்னமுறமைகாருக்கு உதவி தசயயவும்.

 சகாறை்க்ளிலும் நறடபகாறத்க்ளிலும் அவசர்ககாை வகா்க்னங்களுக்கும் 
ேீட்பகா்ளர்்களுக்கும் மபகாதிய இடம் இருப்பறத உறுதி தசயயுங்கள.

 ற்கமபசி்கள, வகாத்னகாைி அல்ைது ேறை ேின் இயக்்க சகாத்னங்கற்ளப் 
பயன்படுத்தகாதீர்்கள, அறவ இரணடகாம் நிறை தவடிப்பு்கற்ளத் 
தூணடக்கூடும்.

 உங்களுக்கு முக்்கியேகா்னவர்்க்ளிடம் நீங்கள பகாது்ககாப்பகா்க இருப்பறதத் 
ததரிவித்திடுங்கள.

 நிறைறேறயப் பறைிய வதநதி்கற்ளப் பரப்பகாதீர்்கள.

 தவடிப்பி்னகால் பகாதிக்்கப்பட்ட ்கட்டடத்திறகுள நுறழயகாதீர்்கள

 இரணடகாம் நிறை தகாக்குதல்்கள ஏறபட வகாயப்பு இருநதகால், அநதப் 
பகுதியிைிருநது கூடிய விறரவகா்க தவ்ளிமயறுங்கள; உங்கள 
பைியிடத்தில் தகாக்குதல் நடநதிருநதகால், உங்களுடன் பைிபுரிபவர்்கள, 
குத்தற்கயகா்ளர்்கள வகாடிக்ற்கயகா்ளர்்கற்ளக் ்கைக்்கிட வழி்கற்ள 
மயகாசிக்்கவும்.

தவ்ளிமயறும்மபகாது, சகாறை்கற்ளயும் 
நறடபகாறத்கற்ளயும் அறடக்்ககாதீர்்கள. 

அவசர்ககால் வகா்க்னங்களுக்கும் 
வழி விடுங்கள

தவடிகுணடகால் பகாதிப்பறடநத 
்கட்டடத்திறகுள நுறழயகாதீர்்கள
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ம்்கதிரியக்்க குணடுதவடிப்பு்க்ளில் சகாதகாரை தவடிதபகாருட்்களுடன் ்கதிரியக்்க 

தபகாருட்்களும் உள்ள்ன. தவடிப்பு நி்கழநதவுடன், ்கதிரிக்்க தபகாருட்்கள ்ககாறைில் 
்கைநது ்கதிர்வசீசு பகாதிப்றப தபரிய பரப்பில் ஏறபடுத்தும்.

்ததிரிேக்் விமளவு்ள்

்கதிரியக்்கத்தின் தகாக்்கத்றதப் தபகாறுத்து பகாதிப்பு இல்ைகாதது முதல் குேட்டல், 
வகாநதி, மதகால்புன் மபகான்ை விற்ளவு்கள ஏறபடக்கூடும்.

சகாத்ததிேைகான யைகாசைகான தகாக்குதலதின் அறதிகுறதி்ள்

 ்கதிரியக்்கக் குணடு தவடிப்பும் சகாதகாரை குணடு தவடிப்பும் மதகாறைித்திலும் 
தவடிப்பி்னகால் ்ககாயமுறைவர்்கள தீக் ்ககாயங்கள ேறறும் சிதைி்க்னகால் 
ஏறபடும் ்ககாயங்க்ளகால் துன்பப்படக்கூடும்

 ்கதிரியக்்க குணடு தவடிப்பு நி்கழநதுள்ளறத உறுதிச தசயய பிரத்திமய்க 
மசகாதற்னக் ்கருவி்கள மதறவ. இல்றைதய்னில், ்கதிரியக்்க குணடு 
தவடிப்றபயும் சகாதகாரை குணடு தவடிப்றபயும் மவறுபடுத்த இயைகாது.
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அரு்கில் ஒரு தவடிப்பு நி்கழநத பிைகு, சுவர்்கள 
ேறறும் ்கட்டிடப் பகா்கங்க்ளில் ஏமதனும் மசதம் 

ஏறபட்டிருக்்கிைதகா எ்னப் பகார்க்்கவும்.

்ததிரிேக்் குண்டு பவடிப்பு நதி்ழும் ய�காது 

 நீங்கள தவ்ளிமய இருக்கும்மபகாது/்கதிர்வசீசு அரு்கில் 
ஏறபட்டகால்:

•  உங்கள மூக்ற்கறயயும் வகாறயயும் ஈர துைியகால் 
மூடிக்த்ககாணடு அநத இடத்திைிருநது தசன்றுவிடவும்.

•  ்ககாறறு வசீும் திறசறய மநகாக்்கி நடக்்ககாதீர்்கள, 
்ககாறைில் ்கதிரியக்்கப் து்கள்கள இருக்்ககூடும்.

 நீங்கள ்கட்டடத்தினுள இருக்கும்மபகாது, தவடிப்பு/்கதிர்வசீசு 
அரு்கில் ஏறபட்டகால்:

•  ்கட்டடம் பகாதிக்்கப்பட்டுள்ளதகா என்று சரிபகார்க்்கவும்.

•  நீங்கள இருக்கும் பகுதியில் மசதங்கள ஏதும் 
இல்ைகாவிட்டகால், அஙம்கமய இருங்கள. எல்ைகா 
சன்்னல்்கற்ளயும் ்கதவு்கற்ளயும் மூடுவதுடன், 
கு்ளிர்சகாத்னத்றதயும் ்ககாறமைகாட்டச சகாத்னங்கற்ளயும் 
அறடத்துவிடுங்கள. 

•  என்்ன தசயவததன்று உறுதியகா்கத் ததரியகாவிட்டகால், 
தவ்ளிப்புைத்தில் இருக்கும்மபகாது தசயவறதப் மபகாைமவ 
மசதேறடநதக் ்கட்டடத்திைிருநது தவ்ளிமயறுங்கள 
(மேமை பகார்க்்கவும்). 

 உங்கள ்கட்டடத்தில் தவடிப்பு/்கதிரியக்்கம் ஏறபட்டகால்:
 

•  உங்கள வகாறயயும் மூக்ற்கயும் ஈரேகா்ன துைியகால் 
மூடிக் த்ககாணடு ்கட்டிடத்திைிருநது உட்னடியகா்க 
தவ்ளிதயறுங்கள

•  நீங்கள பகாதிக்்கப்பட்டிருநதகால், சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் 
தற்ககாப்புப் பறட அதி்ககாரி்கள ேகாசு நீக்்கம் தசயயும் 
வறர ்ககாத்திருக்்கவும். இல்றைதய்னில், அபகாயப் 
பகுதிறயவிட்டு தவ்ளிமயைி, ்ககாறறு வசீும் திறசறய 
மநகாக்்கி நடப்பறதத் தவிர்த்திடுங்கள.

 அதி்ககாரி்க்ளின் ஆமைகாசற்ன்கற்ளப் தபை உளளுர் 
வகாத்னகாைி அல்ைது ததகாறைக்்ககாட்சிறய ம்கட்்கவும். ்கதிர் 
வசீசு நி்கழநது, அதில் நீங்கள பகாதிக்்கப்பட்டிருநதகால், 
எஙம்க தசன்று மசகாதற்ன தசயய மவணடும் என்றும் 
மவறு என்த்னன்்ன சு்ககாதகார நடவடிக்ற்க்கற்ள 
மேறத்ககாள்ள மவணடும் என்றும் அைிவிப்பில் ததரிநது 
த்ககாள்ளைகாம்.

்ததிரிேக்் பவடிகுண்டு அசசுறுத்தல்
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ம்சுறறுப்புைத்தில் நசசுப்தபகாருள தவறுதைகா்கமவகா, மவணடுதேன்மைகா பரவப்படும்மபகாது, நீங்கள இருப்பிடப் பகாது்ககாப்பு 

(IPP) வழிமுறை்கற்ள அனுசரிக்்க மவணடும். நசசுப்தபகாருள உங்கள வடீு, பைியிடம் அல்ைது பள்ளியில் ஊடுருவுறதக் 
குறைக்்க IPP தசயல்முறை உதவும். நீங்கள தவ்ளிமய இருக்கும் மபகாது நசசுப்தபகாருள பரவி்னகால், உடம்ன 
பகாது்ககாப்பகா்ன இடத்திறகுச தசன்று, இருப்பிடப் பகாது்ககாப்றபக் ்கறடப்பிடிக்்கவும்.

வடீ்டில் இருக்குைதிடப் �காது்காப்பு நடவடிக்ம்்ள் 
அதி்ககாரி்கள தபகாது எசசரிக்ற்க முறையின் “முக்்கியத் த்கவல்” சேிக்றஞறய ஒைித்தும், இைவசேகா்க ஒ்ளிபரப்பகாகும் 
ேீடியகா்ககார்ப் ததகாறைக்்ககாட்சி ேறறும் வகாத்னகாைி நிறையங்க்ளில் “முக்்கியத் த்கவறை” ஒ்ளிபரப்பியும் 
இருக்குேிடப் பகாது்ககாப்பு நடவடிக்ற்க்கற்ள மேறத்ககாளளுேகாறு அைிவுறுத்தும்மபகாது, பின்வரும் நடவடிக்ற்க்கற்ள 
மேறத்ககாளளுங்கள:

1 2

3

உள்யள பசல்லுங்ள் 
- உட்னடியகா்க உளம்ள தசல்லுங்கள; 
- ்கதவு்கள, சன்்னல்்கள, திறரசசீறை்கள 
அற்னத்றதயும் மூடிவிடுங்கள; அமதகாடு 
- ்ககாறமைகாட்டச சகாத்னங்கள, கு்ளிர்சகாத்னங்கள 
அற்னத்றதயும் அறடத்துவிடுங்கள. 

உள்யளயே இருங்ள் 
- உங்கள ற்கப்மபசி, சிை துைிேைி்கள/ தபரிய துவகாறை்கள, 
ஒட்டுநகாடகாக்்கள ஆ்கியவறறை எடுத்துக் த்ககாளளுங்கள; 
- குறைவகா்ன சன்்னல்்கள / தவ்ளிப்புைத் திைப்பு்கள உள்ள 
அறைறயத் மதர்நததடுங்கள; 
- துைி்கற்ள / துவகாறை்கற்ளப் பயன்படுத்தி ்கதவுக்கும் 
தறரக்கும் இறடயில் உள்ள திைப்பு்கற்ள அறடத்துவிடுங்கள; 
- அறையில் உள்ள எல்ைகா சன்்னல்்கற்ளயும் மூடுங்கள; 
அமதகாடு 
- அடுக்குச சன்்னல்்கள இருநதகால் (அல்ைது அமத 
வடிவிைகா்ன திைப்பு்கள இருநதகால்), துைி்கள / துவகாறை்கள 
அல்ைது ஒட்டுநகாடகாக்்கள மபகான்ை சகாதகாரைேகா்ன 
வடீ்டுப் தபகாருட்்கற்ளப் பயன்படுத்தி இறடதவ்ளி்கற்ள 
அறடத்துவிடுங்கள. 

பசயததி ய்ளுங்ள் 
- அணறே நிைவரம் பறைி த்கவல் அைிய ேறறும்/அல்ைது 
அதி்ககாரி்க்ளின் அைிவுறுத்தல்்கற்ளக் ம்கட்்க, இைவசேகா்க 
ஒ்ளிபரப்பகாகும் ேீடியகா்ககார்ப் ததகாறைக்்ககாட்சி ேறறும் 
வகாத்னகாைி நிறையங்கற்ளக் ம்களுங்கள அல்ைது சிங்கப்பூர் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் சமூ்க ஊட்கத் த்ளங்கற்ள 
நகாடுங்கள; அமதகாடு 
- அதி்ககாரி்கள தசகால்லும்மபகாது ேட்டுமே அறையிைிருநது 
தவ்ளிமயறுங்கள. 

குறதிப்பு: இேல்�றதிவின் அடிப்�மடேில், இருக்குைதிடப் �காது்காப்பு 
நடவடிக்ம்்ள் அததி்�ட்சம் �காததி நகாள் ்மடப்�ிடிக்்ப்�டும் என 
எததிர�காரக்்ப்�டு்திறது. ஆனகால், சம்�வத்ததின் இேல்ம�ப் ப�காறுத்து 
இந்தக் ்கால்ட்டம் ைகாறு�டக்கூடும். 

அடுக்குச சன்்னல்்கள 

அடுக்குச சன்்னல்்கற்ள முழுறேயகா்க அறடப்பதற்ககா்ன 
எடுத்துக்்ககாட்டு்கள. துைி்கள / துவகாறை்கள அல்ைது 
ஒட்டுநகாடகாக்்கள மபகான்ை சகாதகாரைேகா்ன வடீ்டுப் 
தபகாருட்்கற்ளப் பயன்படுத்தி இறதச தசயதிடைகாம். 
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ம்�ள்ளி ைறறும் �ணிேிடத்ததில் இருப்�ிடப் �காது்காப்பு 

(IPP) நமடமுமற்ள்

உங்கள பிளற்ள்கள பள்ளியில் இருநதகால், அஙகு பகாது்ககாக்்கப்படுவகார்்கள. 
பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதி்க்ளில் இருக்கும் பள்ளி்க்ளிடம் இருக்குேிடப் 
பகாது்ககாப்பு நடவடிக்ற்க்கற்ள மேறத்ககாளளுேகாறு ததரிவிக்்கப்படும். 
அதி்ககாரி்கள தசகான்்னகாதைகாழிய, பள்ளிக்குச தசன்று உங்கள 
பிளற்ள்கற்ள வடீ்டுக்கு அறழத்துச தசல்ைக்கூடகாது. பள்ளியிைிருநது 
அவர்்கற்ள அறழத்துச தசல்வதகால் உங்கள அற்னவருக்கும் ஆபத்து 
ஏறபடும். 

மவறையிடங்க்ளில், இருக்குேிடப் பகாது்ககாப்பு நடவடிக்ற்க்கற்ள சீரகா்கவும் 
விறரவகா்கவும் மேறத்ககாளவதறகுக் ்கட்டட நிர்வகா்கம் முன்கூட்டிமய 
திட்டேிடுவது அவசியம். குடியிருப்பு அல்ைகாத ்கட்டடங்களுக்கு 
இருக்குேிடப் பகாது்ககாப்பு நடவடிக்ற்க்கற்ளத் தயகார்ப்படுத்துவதற்ககா்ன 
வழி்ககாட்டி www.scdf.gov.sg இறையத்த்ளத்தில் தீப் பகாது்ககாப்பு (Fire Safety) -> 
பதிவிைக்்கங்கள (Downloads) -> தசயல்்கள, குைியடீு்கள & ஒழுஙகுவிதி்கள 
(Acts, Codes & Regulations) ->ேறைறவ (Others), பகுதியின்்ீகழ ்கிறடக்கும். 

சன்்னல் ேறறும் ்கதவு்கற்ளச சுறைிலும் ததரியும் 
இறடதவ்ளி்கற்ள அறடப்பதறகும், சன்்னல்்கற்ள/

திைப்பு்கற்ள பி்ளகாஸ்டிக் விரிப்பு்க்ளகால் மூடுவதறகும் 
ஒட்டுநகாடகாக்்கற்ளப் பயன்படுத்தைகாம் 

உங்ள் வகா்னத்ததில் இருக்குைதிடப் �காது்காப்பு நடவடிக்ம்்ள் 

ஆபத்தகா்ன நசசுப்புற்கயில் உங்கள வகா்க்னம் சிக்்கிக்த்ககாணடகால்: 
- எல்ைகா சன்்னல்்கற்ளயும் மூடிவிட்டு, கு்ளிர்சகாத்னத்றத / ்ககாறமைகாட்டச சகாத்னத்றத அறடத்துவிடுங்கள. ்ககாறமைகாட்டத் 
திைப்பு்கள மூடப்பட்டிருப்பறத உறுதி தசயயுங்கள; 
- பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதியிைிருநது தூரேகா்க ஓட்டிச தசல்லுங்கள; அமதகாடு 
- அணறே நிைவரம் பறைி த்கவல் அைிய ேறறும்/அல்ைது அதி்ககாரி்க்ளின் அைிவுறுத்தல்்கற்ளக் ம்கட்்க, இைவசேகா்க 
ஒ்ளிபரப்பகாகும் ேீடியகா்ககார்ப் வகாத்னகாைி நிறையங்கற்ளக் ம்களுங்கள
- பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதியிைிருநது தவ்ளிமயைியதும், கு்ளிர்சகாத்னத்றத / ்ககாறமைகாட்டச சகாத்னத்றத உசச மவ்கத்தில் 
இயக்்கி, ்ககாறமைகாட்டத் திைப்றபத் திைநதுவிடுங்கள. 

உங்க்ளகால் பகாதிக்்கப்பட்ட பகுதிக்கு தவ்ளிமய ஓட்டிசதசல்ை இயைகாவிட்டகால், சன்்னல்்கள அற்னத்றதயும் மூடிவிட்டு, 
வகா்க்ன இயநதிரத்றத அறடத்துவிட்டு, வகா்க்னத்தின் உளம்ளமய இருங்கள அல்ைது ஆ்க அரு்கிலுள்ள உட்புை 
வ்ளகா்கத்திறகுச தசன்று, இருக்குேிடப் பகாது்ககாப்பு நடவடிக்ற்க்கற்ள மேறத்ககாளளுங்கள. 

இருக்குைதிடப் �காது்காப்பு நடவடிக்ம்்ளின் நதிமறவு 

இரசகாய்ன நசசுப்புற்க அ்கன்ை பிைகு அல்ைது தவ்ளிப்புை இரசகாய்ன நசசுநிறை பகாது்ககாப்பகா்ன அ்ளவுக்குக் 
குறைநதவுடன், உங்க்ளிடம் ததரியப்படுத்தப்படும். சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட தபகாது எசசரிக்ற்க முறையின் 
“முக்்கியத் த்கவல்” சேிக்றஞறய ஒைித்தும், இைவசேகா்க ஒ்ளிபரப்பகாகும் ேீடியகா்ககார்ப் ததகாறைக்்ககாட்சி ேறறும் 
வகாத்னகாைி நிறையங்க்ளில் “முக்்கியத் த்கவறை” ஒ்ளிபரப்பியும் இறதச தசயயும். அசசுறுத்தல் ்கடநதுவிட்டதகா்கவும், 
இடத்திைிருநது பகாது்ககாப்பகா்க தவ்ளிமயைைகாம் என்றும் உங்க்ளிடம் ததரிவிக்்கப்படும். ்கதவு்கற்ளயும் சன்்னல்்கற்ளயும் 
திைநது றவத்தும், ேின்விசிைி்கள, கு்ளிர்சகாத்னங்கள, ்ககாறமைகாட்டச சகாத்னங்கள ஆ்கியவறறை இயக்்கியும் இடத்றதக் 
்ககாறமைகாட்டத்துடன் றவத்திருக்குேகாறும் உங்களுக்கு ஆமைகாசற்ன வழங்கப்படும். 
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்ண்்காணித்தல்

§ இரணடு ற்க்கற்ளயும் பக்்கவகாட்டில் உயர்த்தி, உங்கள 
உடலுடன் “T” வடிறவ உருவகாக்குங்கள; சிங்கப்பூர் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயி்னர் உங்கள உடைில் 
நசசுப்தபகாருள இன்்னமும் எங்ககாவது இருக்்கிைதகா 
என்பறதச மசகாதிப்பதறகு இது துறை புரியும். 

§ நசசுப்தபகாருள எங்ககாவது இருப்பதகா்கக் 
்கணடைியப்பட்டகால், நீங்கள படிநிறை 3ஐ ேறுபடியும் 
தசயயச தசகால்ைப்படுவரீ்்கள. 

உமட அணிதல்

§ உங்களேீது நசசுப்தபகாருள இல்றை எ்னக் குடிறேத் 
தற்ககாப்புப் பறடயி்னர் உறுதி தசயதவுடன், உறடப் 
றபயில் உள்ள உறடறய அைிநது த்ககாளளுங்கள. 

§ தற்ககாைி்கேகா்கக் ்ககாத்திருக்கும் பகுதிக்குச 
தசல்வதறகுமுன், குப்றபப் றபறயக் ்கட்டி, குடிறேத் 
தற்ககாப்புப் பறடயி்னரிடம் த்ககாடுத்திடுங்கள. பிைகு, 
அதி்ககாரி்க்ளின் வழி்ககாட்டுதலுக்்ககா்கக் ்ககாத்திருங்கள. 

நசசுநீக்்ல் நமடமுமற்ள்
த
வீ

ிர
வ

கா
த
ம் இரசகாய்ன, உயிரியல் அல்ைது ்கதிரியக்்கம் 

மபகான்ை நசசுப்தபகாருள ததகாடர்பகா்ன சம்பவம் 
நி்கழநதகால், சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட 
பகாதிக்்கப்பட்டவர்்க்ளின் நசசுப் பகாதிப்றப அ்கறறும் 
வழிமுறை வசதி்கற்ள அவவிடத்திமைமய அறேக்கும். 
இது உயிர்்கற்ளப் பகாது்ககாக்கும் முக்்கிய நடவடிக்ற்க 
என்பமதகாடு, நசசுப்தபகாருள மேலும் பரவுவறதயும் 
தடுக்கும். முழுறேயகா்ன நசசுநீக்்கல் தசயல்முறையில் 
பின்வரும் படிநிறை்கள உள்ளடஙகும்: 

ஆேத்தம் 

§ சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட த்ககாடுக்கும் 
உறடப் றபறயப் தபறறுக் த்ககாளளுங்கள. அதில் 
பின்வரும் தபகாருட்்கள இருக்கும்: 

- விறை உயர்நத உடறே்களுக்்ககா்ன றப 
- குப்றப்கற்ளப் மபகாடுவதற்ககா்ன றப 
- துவகாறை 
- சட்றட 
- ்ககால்சட்றட 
- தசருப்பு 

§ விறை உயர்நத அத்தியகாவசிய உடறே்கற்ள 
அதறகுரிய றபயில் றவத்து, நசசுநீக்்கல் 
தசயல்முறையின்மபகாது, முழுவதும், அறதக் 
ற்கமயகாடு றவத்திருங்கள

ஆமட்மளக் ்ைறறுதல் 

§ உள்ளகாறட்கள, 
்ககாைைி உட்பட எல்ைகா 
ஆறட்கற்ளயும் ்கழறறுங்கள; 
இவவகாறு தசயவதன்வழி 
நசசுப்தபகாரு்ளில் தபரும்பகுதி 
அ்கறைப்பட்டுவிடும். 

§ அவறறைக் குப்றபப் 
றபயில் மபகாடுங்கள. 

நசசுநீக்்ல் 

சூழநிறைறயப் தபகாறுத்து, நீங்கள உைர்நத அல்ைது/
ேறறும் ஈர நசசுநீக்்கல் தசயயுேகாறு தசகால்ைப்படும். 

உைர்நத நசசுநீக்்கல் 
- தறைமுடியிலும் சருேத்திலும் உள்ள 
நசசுப்தபகாருட்்கற்ளத் துறடத்ததடுப்பதற்ககா்கக் 
த்ககாடுக்்கப்பட்ட உைர்நத உைிஞசக்கூடிய தபகாருற்ளப் 
பயன்படுத்துங்கள. 

- முதைில் தறையின் உசசிறயயும் பக்்கவகாட்டுப் 
பகுதி்கற்ளயும் சுத்தம் தசயயுங்கள. பிைகு ற்க்கற்ளயும் 
ேறை சருேப் பகுதி்கற்ளயும் சுத்தம் தசயயுங்கள. 

- பயன்படுத்தப்பட்ட உைிஞசக்கூடிய தபகாருற்ளக் குப்றபப் 
றபயில் மபகாடுங்கள. 

ஈர நசசுநீக்்கல் 
- உங்கள உடல் முழுவறதயும் நற்னத்து, முக்்கியேகா்க 
அக்குள, ததகாறடயின் உட்பகுதி்கள உட்பட, உடல் 
முழுவறதயும் நன்ைகா்கத் மதயத்துக் ்கழுவுங்கள. 

- உறடப் றபயில் உள்ள துவகாறையுடன் ஈரேில்ைகாேல் 
துறடத்திடுங்கள. பயன்படுத்திய துவகாறைறயக் குப்றபப் 
றபயில் மபகாடுங்கள. 
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ப�காதுப் ய�காக்குவரத்து �காது்காப்பு

த
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த
ம்தபகாது மபகாக்குவரத்து அறேப்பு்கற்ளமய தபரும்பகாலும் தீவிரவகாதி்கள குைிறவப்பகார்்கள அத்னகால் இதுமபகான்ை

இடங்க்ளில் மபகாதுேகா்ன விழிப்புைர்வு இருப்பது அவசியம். சநமத்கத்திற்கிடேகா்ன தபகாருற்ளமய நபறரமயகாக் ்கணடகால், 
பஸ் ம்கப்டன், ரயில் ஆபமரட்டர் அல்ைது டிரகான்சிட் பகாது்ககாப்பு அதி்ககாரியிடம் உட்னடியகா்க த்கவல் ததரிவிக்்கவும். 
ேிரட்டமைகா அல்ைது ்ககாயம் ஏறபடும் ேகாதிரியகா்ன சூழநிறைமயகா உருவகாகும்பட்சத்தில், 999 என்ை எணைில் 
்ககாவைர்்கற்ளமயகா அல்ைது 995 என்ை எணைில் SCDF அதி்ககாரி்கற்ளமயகா ததகாடர்புத்ககாளளுங்கள.

ரேில் அல்லது ய�ருந்ததில் இருந்து பவளியேறுதல்

 ரயில் அல்ைது மபருநது தசன்றுத்ககாணடிருக்கும்மபகாது, பிரசசற்ன ஏறபட்டகால் ்கைவரப்பட மவணடகாம்.

 மபகாக்குவரத்து அதி்ககாரி்கள த்ககாடுக்கும் அைிவிப்பு்கற்ளக் ்கவ்னேகா்கக் ம்கட்டு, த்ககாடுக்கும் வழிமுறை்கள 
அணுக்்கேகா்கப் பின்பறறுங்கள

 உடறகுறையுள்ளவர்்கள, குழநறத்கள ேறறும் முதிமயகார்்கற்ள ்கவ்னித்துக்த்ககாளளுங்கள.

 ரயில்்க்ளில்:

• ்கதவு்கற்ளத் வலுக்்கட்டகாயேகா்கத் திைக்்கமவகா அல்ைது ரயிைில் இருநது குதிக்்கமவகா கூடகாது.

• ரயிைின் இருமுற்ன்க்ளில் ஏமதனும் ஒன்றுக்குச தசன்று, சீரகா்ன முறையில் அவசரநிறை ்கதவு்க்ளின் வழி 
தவ்ளிமயைவும்

• தவ்ளிமயறைம் நி்கழும்மபகாது ரயில்தடத்தில் ேின்சக்தி நிறுத்தப்படும். அத்னகால், நீங்கள பகாது்ககாப்பகா்க 
தவ்ளிமயைைகாம். அவசரநிறையின் மபகாது வி்ளக்கு தவ்ளிசசமும் ்ககாறமைகாட்ட வசதியும் ரயிைிலும் ரயில் 
தடத்திலும் இருக்கும் படி பகார்த்துக்த்ககாள்ளப்படும்.
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எஸ்்திபசக்்திபேகா(SGSecure) என்�து �ேங்ரவகாத ைதிரட்டலுக்கு எததிரகா் சதிங்ப்பூர சமூ்ம் யைறப்காள்ளும் 
�ததில்நடவடிக்ம்ேகாகும். 

பயங்கரவகாதத் தகாக்குதல் மநரகாேல் தடுப்பதிலும் அதற்னக் ற்கயகாளவதிலும் சிங்கப்பூரிலுள்ள ஒவதவகாருவரும் 
பங்ககாறறும் வற்கயில் அற்னவருக்கும் அைிவூட்டி, பயிறசி அ்ளித்து, ஒன்றுதிரட்டுவதற்ககா்ன மதசிய இயக்்கம் இது. 

பை இ்னங்கற்ளயும் பை சேயங்கற்ளயும் மசர்நத ேக்்கள உள்ளடங்கிய நேது சமுதகாயம், சிங்கப்பூறரயும் நேது 
வகாழக்ற்க முறைறயயும் ஒன்ைிறைநது பகாது்ககாக்்க அற்னவறரயும் தசயல்படச தசயவதற்ககா்ன அறழப்பு இது. 

நகாம் ஒவதவகாருவரும் பயங்கரவகாதத்திறகு எதிரகா்ன மபகாரகாட்டத்தில் பஙத்கடுக்்கக்கூடிய மூன்று முக்்கிய தசயல்்க்ளில் 
எஸ்்ிதசக்்கிதயகா(SGSecure) பகாது்ககாப்பு ்கவ்னம் தசலுத்து்கிைது. 

விழிப்பகா்க இருங்கள 

பயங்கரவகாதத் தகாக்குதறைத் தடுக்்கவும், 
தகாக்குதல் மநரும் நிறையில் உங்கற்ளப் 

பகாது்ககாத்துக் த்ககாள்ளவும் விழிப்பகா்க 
இருங்கள 

உங்கள சுறறுப்புைத்தின்ேீது ்கவ்னம் 
தசலுத்தி, வழக்்கத்திறகு ேகாைகா்ன, 
விமநகாதேகா்ன அல்ைது வித்தியகாசேகா்ன 
ஏமதனும் ததன்படு்கிைதகா எ்னக் 
்கவ்னித்திடுங்கள. 

எ.்ககா. 

- தபகாது இடங்க்ளில் ்கவ்னிப்பகாரின்ைி 
விட்டுசதசல்ைப்பட்ட தபகாருட்்கள, குைிப்பகா்க 
அறவ பகாதி ேறைக்்கப்பட்டிருநதகால் 

- சநமத்கத்றத ஏறபடுத்தும் வற்கயில் 
மநகாக்்கேின்ைி சுறைித் திரியும் ஒருவர் 

- மவ்கத்றதக் குறைக்்ககாேல் கூட்டத்றத 
மநகாக்்கிச தசல்லும் வகா்க்னம் 

சநமத்கத்றத ஏறபடுத்தும் எறதயகாவது 
நீங்கள ்கணடகால், உட்னடியகா்க 
மபகாைிசகாறர அறழயுங்கள. நீங்கள 
எஸ்்ிதசக்்கிதயகா(SGSecure) தசயைிறயப் 
பயன்படுத்தியும் மபகாைிசகாருக்குத் த்கவலும், 
புற்கப்படங்களும், ்ககாதைகா்ளி்களும் 
அனுப்பைகாம். 

ஒறறுறேயகா்க இருங்கள 

ஒருவருக்த்ககாருவர் உதவுங்கள, குைிப்பகா்கப் 
ஒரு பயங்கரவகாதத் தகாக்குதலுக்குப் பின்

நேது சமூ்க ஒறறுறேறயப் பகாது்ககாக்்க, 
பின்வரும் வழி்க்ளில் நேது பஙற்கச 
தசயமவகாம்: 

- தவவமவறு ்கைகாசகாரங்கள, இ்னங்கள, 
சேயப் பழக்்கவழக்்கங்கள பறைி மேலும் 
ததரிநது த்ககாளளுங்கள 

- அணறடவடீ்டகாருடன் ததகாடர்பிைிருநது, 
ஒருவருக்த்ககாருவர் உதவுங்கள 

- ஒருவருக்த்ககாருவர் புரிநதுைர்மவகாடும், 
அக்்கறைமயகாடும், ேரியகாறதமயகாடும் நடநது 
த்ககாளளுங்கள  

தகாக்குதல் நடநத பிைகு: 

- நிதகா்னேகா்க இருங்கள. மபகாைிஸ் 
இறையத்த்ளம் மபகான்ை அதி்ககாரத்துவ 
மூைங்க்ளிைிருநது அணறேத் த்கவறைத் 
ததரிநது த்ககாளளுங்கள 

- வதநதி்கற்ளப் பரப்பகாதீர்்கள

- பதறைத்றதயும் அசசத்றதயும் 
ஏறபடுத்தக்கூடிய ்ககாதைகா்ளி்கற்ள அல்ைது 
புற்கப்படங்கற்ளப் ப்கிரகாதீர்்கள அல்ைது 
பதிமவறைகாதீர்்கள 

றதரியேகா்க இருங்கள 

நேது சமூ்க ஒறறுறேறயப் பகாது்ககாத்து, 
ஒமர ேக்்க்ளகா்க ேீணடு எழநதிடுங்கள 

தகாக்குதைின்மபகாது உங்கற்ளயும் 
அன்புக்குரியவர்்கற்ளயும் எப்படி 
பகாது்ககாத்துக்த்ககாளவது என்பறதத் ததரிநது 
த்ககாளளுங்கள. நீங்கள ஒரு தகாக்குதைில் 
சிக்்கிக்த்ககாணடகால், “ஓடு, ஒ்ளிநதுத்ககாள, 
ததரியப்படுத்து” என்பறத நிற்னவில் 
த்ககாளளுங்கள. 

சூழநிறைக்ம்கறை கூடுதல் முதலுதவித் 
திைன்்கற்ளயும் (IFAS Plus) (பக்்கம் 
94), அடிப்பறட முதலுதவி, CPR-AED 
மபகான்ை அவசர்ககாைத் தயகார்நிறைத் 
திைன்்கற்ளயும் பழக்்கப்படுத்திக் 
த்ககாளளுங்கள. இதன்வழி, தகாக்குதல் 
மநரும்மபகாது அல்ைது ஏதகாவமதகார் 
அவசரநிறையில் ்ககாயமுறை 
ேறைவர்்களுக்கு உங்க்ளகால் உதவ 
முடியும். 

தகாக்குதலுக்குப் பிைகு, உங்கள 
குடும்பத்தகாரும் நணபர்்களும் கூடிய 
விறரவில் வழக்்கேகா்ன அன்ைகாட 
நடவடிக்ற்க்க்ளில் ேீணடும் ஈடுபட 
ஊக்்கம் த்ககாடுங்கள. 
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7 1 9 9 9

தகாக்குதல் யநரும்ய�காது 

ஓடு 

- ஆ்கப் பகாது்ககாப்பகா்ன பகாறதறயப் பயன்படுத்தி, விறரவகா்கவும் அறேதியகா்கவும் 
ஆபத்திைிருநது விை்கிச தசல்லுங்கள. தகாக்குபவர்்க்ளிடம் சரண அறடயமவகா 
அல்ைது மபசசுவகார்த்றத நடத்தமவகா முயறசி தசயயகாதீர்்க்ள் 

ஒளிந்துப்காள் 

- பகார்றவயில் படகாேல் ஒ்ளிநதுத்ககாணடு அறேதியகா்க இருங்கள. உங்கள 
ற்கப்மபசிறய அறேதி நிறைக்கு ேகாறறுங்கள. 

- உளம்ளமய உங்கற்ள பூட்டிக்த்ககாணடு, ்கதவு்கள அரு்கிைிருநது விை்கி இருங்கள. 

பதரிேப்�டுத்து 

- 999 அறழத்து / 71999 எணணுக்குக் குறுநத்கவல் அனுப்பி, அல்ைது 
எஸ்்ிதசக்்கிதயகா(SGSecure) தசயைிறயப் பயன்படுத்தி, மபகாைிசகாரிடம் த்கவல் 
ததரிவித்திடுங்கள 

- தகாக்குபவர்்கற்ளயும் அவர்்கள இருக்கும் இடத்றதயும் பறைிய விவரங்கற்ள 
அ்ளித்திடுங்கள 
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அழுத்து 

இரத்தக்்கசிறவ நிறுத்த, ற்கக்குட்றட அல்ைது துைி மபகான்ைவறறைப் 
பயன்படுத்தி ்ககாயத்தின்ேீது அழுத்துங்கள. 

்ட்டு 

அ்ளவுக்்கதி்க இரத்தக்்கசிறவ நிறுத்த, ்கழுத்துப்பட்றட, இறடவகார், மதகாளறபயின் 
நகாடகா மபகான்ைவறறைப் பயன்படுத்தி, ்ககாயம்பட்ட பகுதிக்குக் குறைநதது 5 
தசன்டிேீட்டர் மேமை ்கட்டுங்கள. ்கட்டிய பிைகும் இரத்தக்்கசிவு நிற்ககாவிட்டகால், 
சுழல் உத்திறயப் பயன்படுத்துங்கள. 

்ட்டு 

அ்ளவுக்்கதி்க இரத்தக்்கசிறவ நிறுத்த, ்கழுத்துப்பட்றட, இறடவகார், மதகாளறபயின் 
நகாடகா மபகான்ைவறறைப் பயன்படுத்தி, ்ககாயம்பட்ட பகுதிக்குக் குறைநதது 5 
தசன்டிேீட்டர் மேமை ்கட்டுங்கள. ்கட்டிய பிைகும் இரத்தக்்கசிவு நிற்ககாவிட்டகால், 
சுழல் உத்திறயப் பயன்படுத்துங்கள. 

சுைல் உத்ததி முமற: 

A. முதல் ்கட்டுக்குக் 
குறைநதது 5 
தசன்டிேீட்டர் மேமை 
்கட்டுங்கள

B. இரணடகாவது 
்கட்டின்மேல் ஒரு 
தடிறய (மப்னகா 
அல்ைது ேரக்குசசி) 
றவத்த பிைகு அறத 
விை்ககாேைிருக்்கச 
தசயயுங்கள

C. இரத்தக்்கசிவு 
நிறகும் வறர 
அநதத் தடிறய ஒமர 
திறசயில் சுறறுங்கள, 
விை்ககாேைிருக்்கச 
தசயயுங்கள

D. தடி விை்ககாதவகாறு 
ஒரு முடிசறசக் 
்கட்டுங்கள 

ஆ�த்ததிலதிருந்து தப்�ிப்�தற்கா் ஒளிந்ததிருக்கும்ய�காது 

எஸ்்திபசக்்திபேகா (SGSecure)
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தகாக்குதல் நடந்த �ிறகு 

நிதகா்னேகா்க இருங்கள 

அதி்ககாரத்துவ மூைங்க்ளிைிருநது 
அணறேத் த்கவல்்கற்ளயும் 
ஆமைகாசற்ன்கற்ளயும் ததரிநது 
த்ககாளளுங்கள 

பசேலதிமேப் �ததிவிறக்்ம் 
பசயே QR குறதிேபீட்மட 
வருடுங்ள் 

ஊ்கங்கள தசயயமவகா அல்ைது 
வதநதி்கற்ளப் பரப்பமவகா மவணடகாம் 

பதறைத்றத அல்ைது சீர்குறைறவ 
ஏறபடுத்தக்கூடிய ்ககாதைகா்ளி்கற்ள 
அல்ைது த்கவல் பதிவு்கற்ளப் 
ப்கிர்நது த்ககாள்ளகாதீர்்கள அல்ைது 
பதிமவறைகாதீர்்கள. 

எஸ்்திபசக்்திபேகா(SGSecure) பசேலதிமேப் �ததிவிறக்்ம் பசயயுங்ள் 

எஸ்்திபசக்்திபேகா(SGSecure) பசேலதியுடன் நீங்ள்: 

- சந்யத்த்ததிறகுரிே ்காட்சதி்மளப் �டபைடுத்து ய�காலதிசகாருக்கு அனுப்�ி மவக்்லகாம். 

- ப�ரிே அளவிலகான அவசரநதிமல்ளில், ப�காறுப்�மைப்பு்ளிடைதிருந்து உடனுக்குடன் 
த்வல் ப�றலகாம். 

- உங்ளுக்கு அரு்தில் ஏற�டும் இதே பசேலதிைப்புச சம்�வங்ள் அல்லது சதிறதிே தசீ 
சம்�வங்ள் �றறதி முக்்திே த்வல் ப�றலகாம் 

எஸ்்திபசக்்திபேகா(SGSecure) �றறதி யைல்விவரம் அறதிே, www.sgsecure.gov.sg இமணேத்தளத்மத 
நகாடுங்ள் 

ேறைவர்்களேீது அக்்கறை ்ககாட்டுங்கள 

உங்கள குடும்பத்தி்னரும் நணபர்்களும் 
கூடிய விறரவில் அன்ைகாட 
வழக்்கநிறைக்குத் திரும்பிசதசல்ை 
ஊக்்கம் த்ககாடுங்கள. 

எஸ்்திபசக்்திபேகா (SGSecure)
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எஸ்்திபசக்்திபேகா(SGSecure) பசேலதி 

ய்ள்வி: 

நகான் ஏற்னயவ 
எஸ்்திபசக்்திபேகா(SGSecure) 
பசேலதிேில் அல்லது myResponder 
பசேலதிேில் உேிர்காப்�காளரகா்ப் 
�ததிவு பசயததிருந்தகால், இன்பனகாரு 
பசேலதிேிலும் �ததிவு பசயே 
யவண்டுைகா? 

எஸ்்திபசக்்திபேகா(SGSecure), 
myResponder பசேலதி்ள் இரண்மடயும் 
நகான் �ததிவிறக்்ம் பசயே 
யவண்டுைகா? 

நீங்ள் இரண்டு பசேலதி்ளிலும் உேிர்காப்�காளரகா்ப் �ததிவு 
பசயேயவண்டிே அவசதிேம் இல்மல. ஏபனனில், இரு பசேலதி்ளிலும் இதே 
பசேலதிைப்புச சம்�வங்ள் ைறறும் சதிறதிே தசீ சம்�வங்ள் �றறதி ஒயர 
ைகாததிரிேகான த்வல்்ள் உங்ளுக்குக் ்திமடக்கும். 

இதே பசேலதிைப்புச சம்�வங்ள் / சதிறதிே தசீ சம்�வங்ளில் 
பசேல்�டுவதறகு இரு பசேலதி்ளில் ஏதகாவது ஒன்மறப் �ேன்�டுத்தலகாம். 
அயதகாடு, நீங்ள் யைறப்காள்ளும் எந்தபவகாரு பசேலும் (எ.்கா. 
“வந்துவிட்யடன்” எனத் த்வல் அளித்தல்) இரு பசேலதி்ளிலும் �ததிவகாகும். 

இரு பசேலதி்ளிலும் இதே ைறறும் சதிறதிே தசீ சம்�வங்ள் �றறதி நீங்ள் த்வல் 
ப�றவும் பசேல்�டவும் முடியும் என்றகாலும், ஒவபவகாரு பசேலதிேிலும் உங்ளுக்குப் 
�ேன்�டக்கூடிே தனித்துவைகான அம்சங்ளும் உள்ளன. 

எனயவ இரு பசேலதி்மளயும் �ததிவிறக்்ம் பசயே ஊக்குவிக்்ப்�டு்திறரீ்ள். 

எஸ்்திபசக்்திபேகா(SGSecure), பசேலதிமேப் �ின்வரு�வறறுக்கும் �ேன்�டுத்தலகாம்: 

- ப�ரிே அளவிலகான அவசரநதிமல்ளின்ய�காது ப�காறுப்�மைப்பு்ள் அறதிவிக்கும் 
முக்்திே த்வல்்மளப் ப�றலகாம்;

- நீங்ள் யநரில் �காரத்த இடர்காப்பு அசசுறுத்தல்்மளப் �றறதி 
ப�காறுப்�மைப்பு்ளுக்குத் த்வல் அளிக்், ்காபணகாளி்ள், பும்ப்�டங்ள், 
த்வல்்ள் அனுப்�லகாம்; 

- அவசரநதிமலேில் ப�காறுப்�மைப்பு்ளிடம் உதவி நகாடலகாம்; அயதகாடு 

- இடர்காப்பு பதகாடர�கான பவளியுறவு அமைசசதின் �ேண ஆயலகாசமன்மள 
உடனுக்குடன் ப�றலகாம். 

myResponder பசேலதிமேப் �ேன்�டுத்துயவகார: 

- 995 அமைக்கும்ய�காது இருக்குைதிடத்மதத் பதரிேப்�டுத்தலகாம்; 

- இதே பசேலதிைப்பு அல்லது தேீமணப்பு ய�கான்ற அவசரநதிமல்மளக் 
ம்ேகாளும்ய�காது குடிமைத் தற்காப்புப் �மடேின் �டிப்�டிேகான வைதி்காட்டி்மளப் 
�ேன்�டுத்தலகாம்; அயதகாடு 

- தபீ் �காது்காப்பு �றறதிே ்ருத்தளிப்பு ய�கான்ற ைதின்-யசமவ்மளப் �ேன்�டுத்தலகாம்.

�ததில்: 

எஸ்்திபசக்்திபேகா (SGSecure)
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அவசர ்ககாைங்க்ளின் மபகாது, ஒரு ேகாறைத்றத ஏறபடுத்த சிங்கப்பூர்க் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட அவசர நிறை அதி்ககாரி்கள வரும்முன், சமூ்க 
உயிர் ்ககாப்பகா்ளரகா்கயிருநது பகாதிக்்கப்பட்டவர்்களுக்கு உதவி தசயயுங்கள. 
பின் குைிப்பிடபட்ட வழி்க்ளில் நீங்கள அவசரநிறை தயகார்நிறை ேறறும் 
உயிர் ்ககாக்கும் திைன்்கற்ளப் தபறறு, உங்கள அன்புக்குரியவர்்களுக்கு, அக்்கம் 
பக்்கத்திலுள்ளவர்்கள ேறறும் சமூ்கத்தி்னருக்கும் உதவைகாம். ஒன்ைிறைநது, 
உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்கள மதசேகா்க சிங்கப்பூறர உருவகாக்குமவகாம்.

ஒரு சமூ் உேிர்காப்�காளரகா் 
இருந்து அவசர ்காலத்ததில் ஒரு 
ததிருப்�த்மத ஏற�டுத்துங்ள்.
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ஒரு சமூ் முதல் உேிர்காப்�காளகாரகா்த் தேகாரகா்ேிருங்ள்

அவசர ்காலத் தேகாரநதிமல மைேம் (EPC)

அவசர்ககாைத் தயகார்நிறை றேயம் (EPC) பகார்றவயகா்ளர்்களுக்குத் தீப் பகாது்ககாப்பு உதவிக் குைிப்பு்கள, அவசர்ககாைத் தயகார்நிறை பறைிய 
த்கவல், உயிர்்ககாப்புத் திைன்்கள ஆ்கியவறறைக் ்ககாட்சி வழியும் இருவழித்ததகாடர்பு ்ககாட்சிப் தபகாருட்்கள மூைமும் பறடக்்கிைது. 
ஒருசிை தீச சம்பவங்கற்ளக் ்ககாட்டும் ்ககாதைகா்ளி சுவர்ேீது நீர் பகாயசசும் பகாவற்ன தீ அறைப்பகான், வருற்கயகா்ளர்்கள த�ம்ைிக் 
உத்திறயயும் இதய உயிர்ப்பிப்பு சி்கிசறசறயயும் (CPR) தசயது பகார்க்்கக்கூடிய ே்னித உரு தபகாம்றே்கள மபகான்ைறவ இநதக் ்ககாட்சிப் 
தபகாருட்்க்ளில் உள்ளடஙகும். இஙகுள்ள த்னிசசிைப்புேிக்்க ஒரு ்ககாட்சிப் தபகாருள ஐ்கியூப் (Icube). அதிநவ்ீன முப்பரிேகாை தேயநி்கர் ஆழ 
ததகாழில்நுட்பத்றதப் பயன்படுத்தும் ஐ்கியூப், சூைகாவ்ளி, சு்னகாேி மபகான்ை இயறற்கப் மபரிடர்்க்ளின் நி் அனுபவத்றத வருற்கயகா்ளர்்களுக்கு 
அ்ளிக்கும். அவசர்ககாைத் தயகார்நிறை றேயத்தில் ஏழு தவவமவறு ்கறைல் பகுதி்கள உள்ள்ன: 

அவசர்காலத் தேகாரநதிமல மைேம்

இருவழித்ததகாடர்பு
த்ள, தீ எரியும்
முக்ம்ககாை

விற்ளயகாட்டு

தீறயைப்பகான்
பகாவற்ன

தீ விபத்து
ேறறும் அவசர

ேருத்துவ 
உதவிற்க்ள 

@ Home 
்ககாட்சிய்கம்

தீ பகாது்ககாப்பு
ேறறும்

தவ்ளிமயறைல்
்ககாட்சிய்கம்

அவசர்ககாை
தவ்ளிமயறும்

வழி

மபகார்்கள
ேறறும்

தீவிரவகாதம்
்ககாட்சிய்கம்

Icube தேயநி்கர்
பகாவற்ன

இயறற்கப்
மபரழிவு

்ககாட்சிய்கம்

தவ்ளிமயறும்
வழி

நுறழயும் வழி

தீ
 எ

ரி
யு
ம்

மு
க்
 ம

்க
காை

ம்

(T
OC

)
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ஒரு சமூ் முதல் உேிர்காப்�காளகாரகா்த் தேகாரகா்ேிருங்ள்

அவசர்காலத் தேகாரநதிமல மைேம் (EPC)

EPC ததிறந்ததிருக்கும் யநரங்ள்

தசவவகாய முதல் ஞகாயிறு வறர (தபகாது விடுமுறை நகாட்்கள உட்பட), ்ககாறை 10 ேைி முதல் ேகாறை 5 ேைி வறர.

மு்வரி

சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் ேரபுறடறே ்ககாட்சிக்கூடம், 62 �ில் ஸ்திரீட், சிங்கப்பூர் 179367, 2வது ேகாடி 
(ேத்திய தீயறைப்பு நிறையத்திறகுப் பக்்கத்தில்) 

குமறந்த�ட்ச வேது 

அவசர்ககாைத் தயகார்நிறை றேயம் 10 வயது, ேறறும் அதறகு மேறபட்ட வயது உறடயவர்்களுக்குப் 
பரிநதுறரக்்கப்படு்கிைது. 
 
முன்�ததிவு

EPC றயப் பகார்றவயிட முன்பதிவு மதறவப்படு்கிைது. எல்ைகாப் பகார்றவயிடல்்களும் வழி்ககாட்டப்பட்ட சுறறுைகாக்்க்ளகா்க 
நடத்தப்படும். ஒவதவகாரு ஒரு ேைிமநர சுறறுைகாவிலும் அதி்கபட்சம் 20 மபர் (பிளற்ள்கள ேறறும் தபரியவர்்கள 
உட்பட) இடம்தபைைகாம்.

அவசர்ககாைத் தயகார்நிறை றேயத்திறகு வருற்கய்ளிக்்க, சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் www.scdf.gov.sg 
இறையத்த்ளத்தில் “சமூ்கம் & ததகாணடூழியர்்கள” (‘Community & Volunteers’ Tab) > SCDF அறேப்பு்களுக்கு வருற்கய்ளிப்பு 
(Visit SCDF Establishments) பகுதியின்்ீகழ ்கிறடக்கும் EPC வருற்கய்ளிப்பு படிவத்றதப் பயன்படுத்தி இறையம்வழி பதிவு 
தசயயுங்கள.  

விவரம் ப�ற

விவரம் தபை, அவசர்ககாைத் தயகார்நிறை றேயம் திைநதிருக்கும் மநரத்தில் 6332 2996 என்ை எணறை அறழயுங்கள. 

தீ எரியும் முக்ம்ககாை விற்ளயகாட்டு ேறறும் 
தீ எப்படி உருவகா்கிைது எ்ன 

அைிநதுத்ககாள்ளைகாம்

P.A.S.S முறையில் எவவகாறு தீறய 
அறைப்பது எ்னத் ததரிநதுத்ககாள்ளவும் 

(இழு, குைிபகார், பிழி, துறட)

உங்கள வடீ்டின் அரு்கில் நடக்்க வகாயப்புள்ள 
தபகாதுவகா்ன அவசர நிறை்கற்ள சேகா்ளிப்பது 

எப்படி எ்ன அைிநது த்ககாள்ளவும்!

குறு்கிய மநரத்தில் விற்ளயகாடி இயறற்கப் 
மபரழிவு்க்ளின் மபகாது என்்ன தசயயக் கூடகாது 
என்பறத அறடயகா்ளம் ்ககாணபதற்ககா்னதகாகும்!

விமளேகாடவும் அறதிந்துப்காள்ளவும் அறதிந்துப்காள்ளவும் விமளேகாடவும்
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ஒரு சமூ் முதல் உேிர்காப்�காளகாரகா்த் தேகாரகா்ேிருங்ள்

சமூ் அவசர்காலத் தேகாரநதிமலத் ததிட்டம் (CEPP)
CEPP என்பது தபகாதுேக்்கள மநரடியகா்கச தசயது பகார்த்து ்கறறுக் த்ககாள்ளக்கூடிய பயிறசித் திட்டேகாகும். சிங்கப்பூர் 
குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயி்னர் வரும் முன், அவசர்ககாைச சூழநிறை்கற்ளக் ற்கயகாளுவதறகுத் மதறவயகா்ன 
உயிர்்ககாப்புத் திைன்்கற்ளயும் அைிவகாறைறையும் பயிறசித் திட்டம் ்கறபிக்்கிைது. 

CEPP திட்டத்தில் மூன்று நிறை்கள உள்ள்ன: 

நதிமல 1: “நகான் �காது்காப்�கா் இருக்்தியறன்” இமணேவைதி �காடத்பதகாகுததி 
இறைய மு்கவரி: www.scdf.gov.sg/iamsafe
பகாடத்ததகாகுதியின் உள்ளடக்்கம்: 
- தீ மூளும்மபகாது என்்ன தசயவது 
- சூழநிறைக்ம்கறை முதலுதவித் திைன்்கள 

நதிமல 2: “பசேல்�டத் தேகார” இமணேவைதி (�காடம்) ைறறும் யநரடிேகான (�ேிறசதி) �காடத்பதகாகுததி 
பகாடத்ததகாகுதியின் மநரம்: 3.5 ேைிமநரம் 
பகாடத்ததகாகுதியின் உள்ளடக்்கம்: அடிப்பறட அவசர்ககாைத் தயகார்நிறை அைிவகாறைல், “முக்ம்ககாை உயிர்்ககாப்பு” – 
அடிப்பறட முதலுதவி, CPR ேறறும் AED தசயமுறை்கள, அடிப்பறட தீயறைப்பு, அமதகாடு எஸ்்ிதசக்்கிதயகா(SGSecure) 
எனும் மதசிய பயங்கரவகாத எதிர்ப்பு இயக்்கத்றதப் பறைிய மேமைகாட்ட விவரம். 

CEPP “தசயல்படத் தயகார்” நிறையில், மநரடியகா்ன பயிறசி வகுப்புக்குப் பதிவு தசயவதறகு முன்்னர், இறையவழி 
பகாடத்றத www.scdf.gov.sg/responseready இறையத்த்ளம் வகாயிைகா்கப் பஙம்கறபகா்ளர்்கள முதைில் பூர்த்தி தசயயமவணடும். 

நதிமல 3: “உேிர்காப்�காளர” (நதிமல 2ஐ முடித்த �ிறகு யைறப்காள்ளும் யைல்நதிமலப் �ேிறசதி) 
மநரடியகா்ன பகாடத்ததகாகுதி 
பகாடத்ததகாகுதியின் மநரம்: 4 ேைிமநரம் 
பகாடத்ததகாகுதியின் உள்ளடக்்கம்: மேல்நிறை முதலுதவி, இருவர் தசயயும் CPR, குழநறதக்்ககா்ன CPR, தீ தவ்ளிமயறை 
நறடமுறை்கள, தீப் பகாது்ககாப்பு பறைி மேலும் விரிவகா்ன அைிவகாறைல், இருக்குேிடப் பகாது்ககாப்பு நடவடிக்ற்க்கள, தபகாது 
எசசரிக்ற்க முறை, நசசுநீக்்கல் நறடமுறை்கள

CEPP திட்டம், சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் நகான்கு தறைறேய்கப் பிரிவு்க்ளிலும் ்கட்டைேின்ைி 
நடத்தப்படு்கிைது. 

திட்டம் ேறறும் பதிவு பறைி மேல்விவரம் அைிய, தயவுதசயது 6848 1525 என்ை 
எணைில் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடறய அறழயுங்கள (அலுவை்க மநரத்தில்) 
அல்ைது குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் இறையத்த்ளத்றத நகாடுங்கள 
(www.scdf.gov.sg > “சமூ்கம் & ததகாணடூழியர்்கள”> சமூ்க அவசர்ககாைத் 
தயகார்நிறைத் திட்டம் (CEPP) பகுதியின்்ீகழ.
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ஒரு சமூ் முதல் உேிர்காப்�காளகாரகா்த் தேகாரகா்ேிருங்ள்

Download the myResponder App and be 
our Community First Responder today!

                myResponder பசேலதி 

myResponder தசயைி, அதற்ன உபமயகா்கிப்பவர்்களுக்கு 
அரு்ககாறேயில் ஏறபடும் இதய தசயைிழப்புச 
சம்பவங்கற்ளயும் சிைிய தீச சம்பவங்கற்ளயும் பறைி 
உடனுக்குடன் த்கவல் ததரிவிக்கும். தபகாதுேக்்கள தகா்னியக்்க 
தவ்ளிப்புை இதயக்்கருவி்கள (AED ்கருவி்கள) அறேநதிருக்கும் 
தபகாது இடங்க்ளின் தரவுத்த்ளேகா்ன மதசிய AED 
பதிவ்கத்றதயும் myResponder தசயைி வகாயிைகா்க அணு்கைகாம். 

உட்னடியகா்கச தசயல்படக்கூடிய உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்கள த்கவறை 
ஏறறுக்த்ககாணடு, பகாதிக்்கப்பட்டவருக்கு இதய உயிர்ப்பிப்பு 
சி்கிசறச ேறறும்/அல்ைது அரு்கிலுள்ள AED ்கருவியுடன் 
சி்கிசறச தசயது ஆரம்பத்திமைமய உதவி வழங்கைகாம். 
சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் 995 தசயைியக்்க 
நிறையம், அவசர ேருத்துவ வகா்க்னப் பைியகா்ளர்்கற்ளச 
சம்பவ இடத்திறகு வழி்ககாட்டுேகாறும் உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்க்ளிடம் 
ம்கட்டுக் த்ககாள்ளக்கூடும். 

அமதகாடு, myResponder தசயைியில் உள்ள “995 அறழக்்கவும்” 
அம்சத்றத (இதற்னக் ற்கப்மபசியில் ஒரு சகா்ளரேகா்க 
அறேக்்கைகாம்) பயன்படுத்தியும் ஒருவர் இருக்குேிடத்றத 995 
தசயைியக்்க நிறையத்திறகு அனுப்பி றவக்்கைகாம். பூங்ககா 
இறைப்பு்கள, இயறற்கப் பகாறத்கள அல்ைது இடம் தத்ளிவகா்க 
இல்ைகாத சிங்கப்பூரின் மவறு இடங்கள மபகான்ைவறைில் 
அவதியில் இருப்பவர்்களுக்கு சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் 
பறட உதவிறய அனுப்பி றவப்பதறகு இது ேி்கவும் 
பயனுள்ளதகா்க இருக்கும். 

குைிப்பு: நீங்கள சிஙபகாஸ் ்கைக்குடன் அல்ைது 
குறுஞதசயதிவழி ்கிறடக்கும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் 
்கடவுசதசகால்லுடன் பதிவு தசயயைகாம். நீங்கள 18 வயதுக்குக் 
குறைநதவரகா்க இருநதகால், திட்டத்தில் பஙம்கற்க தபறமைகாரின் 
அனுேதிறயப் தபறுங்கள. 
 
 
 

ஒவதவகாரு விநகாடியும் முக்்கியம்! 

இதய உயிர்ப்பிப்பு சி்கிசறச (CPR) தசயயகாவிட்டகால், 
பகாதிக்்கப்பட்டவர் உயிர் பிறழக்்கக்கூடிய வகாயப்பு 
ஒவதவகாரு நிேிடமும் 7% முதல் 10% வறர 
குறைநதுத்ககாணமட மபகாகும். 

வழிப்மபகாக்்கர் CPR சி்கிசறச தசயயும்மபகாது உயிர் 
பிறழக்்கக்கூடிய வி்கிதம் இருேடங்ககா்க அதி்கரிக்கும். 

ேகாரறடப்பு ஏறபட்டவர்்கள உயிர் பிறழக்்கக்கூடிய 
வி்கிதத்றத மேம்படுத்த நகாம்: 

• ற்கப்மபசிவழி இருக்குேிடத்றத 995 அறழப்பு 
நிறையத்திடம் முன்கூட்டிமய ததரியப்படுத்தைகாம்; 
• பயிறசி தபறை சமூ்க முதல் உயிர்்ககாப்பகா்ளர்்களுடன் 
முன்கூட்டிமய CPR சி்கிசறச தசயயைகாம்; அமதகாடு 
• தபகாது இடங்க்ளில் ்கிறடக்கும் AED ்கருவி்களுடன் 
முன்கூட்டிமய ேின்்னதிர்சசி த்ககாடுக்்கைகாம். 

தசயைி வகாயிைகா்க “995” 
அறழக்கும்மபகாது, நீங்கள 
இருக்குேிடம் குடிறேத் 
தற்ககாப்புப் பறடக்குத் 
தகாேகா்கமவ அனுப்பி 

றவக்்கப்படும் 

உங்கள அரு்ககாறேயில், 
இதயம் தசயைிழநத 

நபர்்கற்ள பறைி அல்ைது 
சிைிய தீச சம்பவங்கற்ளப் 

பறைி த்கவல் தபை 

தசயைியின் ம்கேரகா 
இயக்்கத்றதப் பயன்படுத்தி 

தபரிய அ்ளவிைகா்ன 
சம்பவங்க்ளின் 

புற்கப்படங்கற்ள / 
்ககாதைகா்ளி்கற்ள அனுப்பி 

றவக்்கைகாம்

ஆ்க அரு்கில் தபகாது 
இடத்தில் ்கிறடக்கும் 

AED ்கருவியின் 
அறேவிடத்றதத் 

ததரிநது த்ககாள்ளைகாம் 

myResponder தசயைி 
(தீத் ததகாகுப்பு) 

myResponder தசயைி 
(ேருத்துவத் ததகாகுப்பு)  

myResponder ற்கப்மபசி தசயைியின் அம்சங்கள 

எப்படி பதிவிைக்்கம் தசயவது? 

படிநிறை 1: கூ்கல் பிமை/ஆப் 
ஸ்மடகாருக்குச தசல்லுங்கள 

படிநிறை 4: myResponder தேகாறபல் தசயைிறயத் திைநது, “பதிவு தசய” ேீது 
தட்டுங்கள 

* நீங்கள ததகாணடூழியம் தசயய விரும்பி்னகால், சிஙபகாஸ் ்கைக்குடன் அல்ைது 
குறுஞதசயதிவழி ்கிறடக்கும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் ்கடவுசதசகால்லுடன் 
பதிவு தசயயைகாம். 

* சிங்கப்பூர் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட அவசரநிறை்க்ளில் உங்களுடன் 
ததகாடர்புத்ககாளவதறகு உங்கள ற்கப்மபசி எண மதறவப்படும். 

படிநிறை 2: “myResponder” மதடுங்கள
படிநிறை 3: myResponder 
தேகாறபல் தசயைிறய 
உங்கள ற்கப்மபசியில் 

பதிவிைக்்கம் தசயயுங்கள 

ஒவமவகார் ஆணடும், 1,000க்கும் மேறபட்ட குப்றப தீச 
சம்பவங்கற்ளக் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறட 
ற்கயகாளு்கிைது. இநதச சம்பவங்கள தீ பரவக்கூடிய 
ஆபத்தில்ைகாேல் சிைிய அ்ளவிைகா்னறவ. இநதத் தீறயப் 
தபகாதுேக்்கம்ள எ்ளிதில் அறைத்துவிடைகாம். 

தணைரீ் நிரப்பிய ்கைன்்கள அல்ைது தீ 
அறைப்பகாற்னப் பயன்படுத்தி இத்தற்கய தீறய 
அறைக்்க நகாம் உதவ முடியும். சிைிய தீறய 
அறைப்பதன்வழி, கூடுதல் மசதம் ஏறபடகாேல் 
தடுக்்கவும், நேது அக்்கம்பக்்கத்றதத் தீயிைிருநது 
பகாது்ககாப்பகா்க றவத்திருக்்கவும் நகாம் உதவ முடியும். 

இதன்வழி, குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் வ்ளங்கள, 
உயிருக்கு ேிரட்டைகா்ன சம்பவங்கற்ளக் ற்கயகா்ள 
ேட்டுமே பயன்பட வழிவகுக்்கைகாம்

பசேலதிமேப் �ததிவிறக்்ம் பசயே 
QR குறதிேபீட்மட வருடுங்ள் 
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�ேனுள்ள பதகாமலய�சதி எண்்ள்

த ீைறறும் அவசர ைருத்துவ வண்டி யசமவ்ள் 995

அவசரைதில்லகாத ைருத்துவ வண்டி யசமவ்ள் 1777

SCDF அவசர்காலக்குறுந்த்வல்
[இது ்ககாது ம்க்ளகாமதகார், ம்கட்கும் தன்றே குறைவகா்க உளம்ளகார் ேறறும்/அல்ைது மபசும் 
குறைபகாடுளம்ளகாருக்்ககா்க (DHS)* பிரத்திமய்கேகா்க வழங்கப்படு்கிைது.]

70995

த ீஆ�த்து குறதித்து பதரிவிக்கும் பதகாமலய�சதி எண் 1800 280 0000

SCDF ப�காது த்வல் பதகாடரபு 1800 286 5555

்காவல்துமற 999

்காவல்துமற யநரடித் பதகாடரபு எண் 1800 255 0000

ப�காதுப் �ேனடீ்டுக் ்ை்ம்
[தணைரீ் விநிமயகா்கம்] 1800 2255 782

எஸ்�ி �வர்திரிட் (SP POWERGRID)
[ேின்சகார விநிமயகா்கம் தறடப்படும் மபகாது பு்ககார் தசயதல்] 1800 778 8888

சதிட்டி ய்ஸ் (City Gas)
[ந்கரக் குழகாயவழி எரிவகாயு விவ்ககாரங்கற்ளப் பறைி பு்ககார் தசயதல்] 1800 752 1800

்ட்டட, ்ட்டுைகான ஆமணேம்
[வவீ்க ்கட்டடங்கள அல்ைகாத ்கட்டுேகா்ன ்கறைபகாடு்கற்ளப் பு்ககார் தசயதல்] 1800 342 5222

வவீ்-வின் அத்ததிேகாவசதிேப் �ரகாைரிப்புச யசமவ நதிமலேம் (EMSU)
வவீ்க ்கட்டடங்க்ளில் உள்ள ேின்சகாரத் தறட ேறறும் ்கட்டுேகா்னக் குறைபகாடு்கற்ளப் பு்ககார் 
தசயய உங்கள ்கட்டடத்திற்ககா்ன மசறவ எணறை ேின்தூக்்கிக் கூடத்தில் ்ககாைைகாம்

1800 275 5555

1800 325 8888

* DHS சமூ்க உறுப்பி்னர்்கள ேட்டும் இநத எணைிறகுக் குறுநத்கவல் அனுப்பி தீ அல்ைது ேருத்துவநிறை 
அவசரங்க்ளின்மபகாது சிங்கப்பூர்க் குடிறேத் தற்ககாப்புப் பறடயின் உதவிறய நகாடைகாம்.
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முதல் பதிப்பு: 1990 இரகாணடகாம் பதிப்பு: 1993 மூன்ைகாம் பதிப்பு: 2001 நகான்்ககாம் பதிப்பு: 2003 (புதிப்பிக்்கப்பட்டது-2004) ஐநதகாம் பதிப்பு: 2005 (புதிப்பிக்்கப்பட்டது-2007) 
ஆைகாம் பதிப்பு: 2008 ஏழகாம் பதிப்பு: 2010 (புதிப்பிக்்கப்பட்டது-2012) எட்டகாம் பதிப்பு: 2015 ஒன்பதகாம் பதிப்பு: 2021

ஒரு சமூ் முதல் உேிர்காப்�காளகாரகா் இருந்து 
பநருக்்டி ்காலத்ததில் ஒரு ைகாறறத்மத ஏற�டுத்துங்ள்.

உேிர்காப்புத் ததிறன்்மளயும் அவசரநதிமல வைதிமுமற்மளயும் பதரிந்துப்காள்ள, www.
scdf.gov.sg இமணேத்தளத்மத நகாடுங்ள் 

சமூ் முதல் உேிர்காப்�காளரகா் இருக்், myResponder பசேலதி மூலம் �ததிவு பசயயுங்ள். 

Download the myResponder App and be 
our Community First Responder today!

Download the myResponder App and be 
our Community First Responder today!
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