આગ છી: ઘયે સુયક્ષિતણે ાછા પયવુું
વમુદામ ભાહશતી

બુળપામયભાું ફે રા ઘયો, ળેડ્વ અને અન્મ ભકાનો અથલા ભાખાઓ ડેરા ઑબ્જેક્ટ્વ, તીક્ષ્ણ ઑબ્જેક્ટ્વ, અંગાયા, િતતગ્રસ્ત ઇરેક્ટ્ક્ટિક લામવસ,
રીહકિંગ ગેવ અને નફી હદલારો વહશત વુંબતલત સ્લાસ્્મ જોખભો છોડી ળકે છે .
આગ છીની વાલધ યશેલા ભાટેની જોખભી વાભગ્રીઓભાું આ વાભેર છે :
•

એસ્ફેસ્ટોવ

•

યાખ, ખાવ કયીને ફે રા િીટેડ ટીમ્ફવસભાુંથી (ેભ કે કોય ક્રોભ આવેનેટ અથલા ‘CCA’)

•

ધ ૂ

•

ફગીચા અથલા ખેતયનાું યવામણો

•

LP ગેવ તવરેન્ડવસ

•

દલાઓ

•

ફે રા ઘયગ્્ુું વાધનોભાુંની ધાત ુ અથલા અન્મ અલળેો

•

અન્મ વાભાન્મ યવામણો (ઉદાશયણ તયીકે, વાપવપાઈના ઉત્ાદનો).

તભાયી સ્થાતનક કટોકટીની વેલાઓ લડે તાવો કે ે તભાયા ભકાન ય ાછા પયલા ભાટે સુયક્ષિત યશેળ.ે જો વુંબલ શોમ તો, આગથી િતતગ્રસ્ત સ્થામી
વુંતિઓ ય ફાકોને રઈ જલાનુું ટાો. જો તભે આવુું કયતા શોલ, તો ખાતયી કયો કે તેઓ આખો લખત સુયક્ષિત યશે.

તભારુંુ ોતાનુ ું યિણ કયો
સુયિાત્ભક કડા શેયો, તેની વાથે:
•

ભજબ ૂત ગયખા અને શેલી-ડય ૂટી કામસ ભાટેનાું શાથભોજા

•

હડસ્ોઝેફર કલયોલ્વ (રાુંફી ફાશી અને િાઉઝવસ વાથેના)

•

P2 ચશેયાના ભાસ્ક્ટવ.

તભે સુયિાત્ભક કલયોલ્વ, શાથભોજા અને ચશેયાના ભાસ્ક્ટવ ધયાલતી એક હકટ તભાયી સ્થાતનક કાઉન્ન્વર અથલા કોઈ તાત્કાક્ષરક ુનઃપ્રાપ્તત કેન્ર ભાયપતે
ઍક્ટવેવ કયી ળકો છો.

જ્માયે ભકાનનુું સ્થાન છોડી યહ્ાું શોલ ત્માયે તભાયા શાથભોજા, કલયોલ્વ અને ચશેયાના ભાસ્કને એક કચયાની થેરીભાું ૅક કયો. પ્રદૂ તત કડા અને
લસ્ત ુઓને કાઢી નાખ્મા છી તભાયા શાથ ધોઈ રો. તભાયા શ ૂઝને પયીથી શેયતાું શેરા વાપ કયી રો.

કચયાનુ ું શેન્ડક્ષરિંગ
તભાયા ભકાનની આવાવની યાખને પેરાલલી અથલા શરાલલી અવરાભત છે , ખાવ કયીને જો તે વીવીએ-વુંવાતધત હટમ્ફય ફે  ુું શોમ. જો તભાયા
ઘયભાું એસ્ફેસ્ટોવ ધયાલતી વાભગ્રીઓ શોમ અથલા અન્મ ભાખુું િતતગ્રસ્ત થયુું શોમ, તો તે નુકવાનકાયક શોઈ ળકે છે .

બોજન
તભાભ ખાદ્ય દાથો કે ે આગથી િતતગ્રસ્ત શોમ અથલા ગયભીથી પ્રબાતલત થમા શોમ તેભને ફશાય પેંકી દે લા જોઈએ. આભાું નાળલુંત અને ક્ષફન-

નાળલુંત ખોયાકનો વભાલેળ થામ છે , ઉદાશયણ તયીકે, કૅન્વ અથલા ૅકેજ્ડ ખોયાક. ાલય આઉટેજીવ નાળલુંત ખોયાકને છોડી ળકે છે ે યે હિજયે ળન
કયલાભાું આવ્મો શોમ, તે ખાલા ભાટે અસુયક્ષિત શળે.

ાણીની ટાુંકી
બુળપામવસ તલુર પ્રભાણભાું ધુભાડો અને યાખ ઉત્ન્ન કયે છે અને તભાયી ાણીની ટાુંકી કચયા અને યાખથી અથલા મ ૃત પ્રાણીઓથી પ્રદૂ તત થઈ ળકે છે .
જો ાણીનો સ્લાદ, દે ખાલ અથલા ગુંધ અવાભાન્મ રાગે તો ાણી ીળો નશીં અથલા તે પ્રાણીઓને ીલડાલળો નશીં.

વેક્ટ્તટક ટાુંકી
તભાયી વેક્ટ્તટક ટાુંકી આગભાું નફી ડી ગઈ શોઈ ળકે છે , તેથી તેના યથી ડ્રાઇલ કયળો કે ચારળો નશીં. જો તભને ળુંકા શોમ કે તભાયી વેક્ટ્તટન ટાુંકી
બૌતતક યીતે િતતગ્રસ્ત થઈ ગઈ છે , તો તેને સુધાયલા ભાટે કોઈ યલાનો ધયાલતા તરમ્ફયનો વુંકસ કયો.

તભાયી ોતાની કાજી રો
સુયિા કાયણોવય, તભાયા ભકાન ય ગાલાનાું વભમને વીતભત કયલાનો પ્રમાવ કયો. જો કે, જો તભે ત્માું લધુ વભમગાા ભાટે યશેળો, તો તભાયી વાથે
આ રઈ જલાનુું માદ યાખો:
•

ફોટરફુંધ ીલાનુું ાણી

•

ખાદ્યાન્ન (નાળલુંત ખાદ્ય દાથોને ઠુંડાભાું, કોઈ એસ્કી અથલા કૂરય ફૅગભાું યાખલા જોઈએ)

•

વનસ્ક્રીન

•

ટોી.

તભાયા ભકાન ય ાછા પયવુું તણાલ ૂણસ અને થકલી નાખનારુું શોઈ ળકે છે . તે ભશત્લ ૂણસ છે કે તભે તભારુું ોતાનુું ધ્માન યાખો. તભાયી સ્થાતનક
વયકાયની વશામતા અને ુનસ્થાસના કેન્ર ભાયપતે તનષ્ણાતની કાઉન્વેક્ષરિંગ અને વશામતા વેલાઓ ઉરબ્જધ શોમ છે .
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