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अनिवार्य राख्नुपिे धुवााँ पत्ता लगाउिे र्न्त्र

हरे क घरमा प्रत्र्ेक तलामा कनततमा पनि एउटा
धुवााँ पत्ता लगाउिे र्न्त्र जडाि गररएको हुिुपर्य ।
घरमा आगो लागेको अवस्थामा धुवााँ पत्ता लगाउिे
र्न्त्रले पूवय सूचिा दिन्त्र् । सूचक घण्टीको आवाज
सुत्ने कोठाको ढोका बन्त्ि हुाँिा कोठा निरैबाट सुन्न
सदकिे हुिुपर्य । सामान्त्र्तर्ा, र्न्त्रको ब्र्ाट्री वर्यमा
एकपटक अनिवार्य रूपमा फे िुयपर्य । परीक्षण गिे
बटिमा नथचेर आफ्िो र्न्त्रको सूचक घण्टी बज्र् दक
बज्िैि ििेर निर्नमत रूपमा जााँच्िुहोस् ।

अनिवार्य रूपमा राख्नुपिे आगो नििाउिे उपकरण

हरे क घरमा अनिवार्य रूपमा आगो नििाउि पािीको पाइपको व्यवस्था वा आगो
ाँ ाई सके सतम िुबै राख्न
नििाउिे उपकरण (फार्र इक्सरटङनववसर) हुिुपर्य । तपाईल
नसफाररस गररन्त्र् । आगो नििाउिे उपकरण सनजलै िेरटिे ठाउाँ मा राख्नुपर्य । िविमा
बस्ने सबैजिालाई सो उपकरण रानिएको ठाउाँ को बारे मा थाहा हुिु पर्य । उपकरणको
प्रर्ोग सतबन्त्धी नििेशिहरू ध्र्ािपूवयक पढ्िुहोस् ।

आगलागी हुि िदििे उपार्हरू १

कु कर प्रर्ोग गिाय त्र्सलाई निगरािीमा राख्नुहोस् । िािा बिाउाँ िै गिाय कतै
जािुपरे मा वा कु िै अरू काम गिुयपरे मा, स्टोिको सबै ररङ्गहरू नििाउिुहोस् ।
कु करमा सूचक र्न्त्र/स्वचानलत रूपमा बन्त्ि हुिे र्न्त्र जडाि गिुयहोस् । िुला
आगोको ज्वाला प्रर्ोग गिाय ध्र्ाि दििुहोस् । कनहले पनि कोठामा मैिबत्ती
बानलरािेर बानहर िनिसक्नुहोस् । बालेको मैिबत्तीलाई ज्वलिशील वस्तुहरूको
र्ेउमा राख्नु हुाँिैि । िरािीलाई सुरनक्षत ठाउाँ मा फाल्िुहोस् । तातो िरािीलाई
फोहोर फाल्िे टोकरीमा िफाल्िुहोस् ।

आगलागी हुि िदििे उपार्हरू २

घरबाट बानहर निस्किु वा सुत्नु अनघ वानसङ
मेनसि र टतबल ड्रार्रहरू सधै ाँ बन्त्ि गिे
गिुयहोस् । घरमा नवद्युतीर् उपकरणहरू जडाि
वा ममयत गिय िक्ष नबजुली नमस्त्रीलाई मार
अिुमनत दिइएको र् । िविमा जािाजाि
आगो लगाउाँ िा धेरैजसो अवस्थामा िवि
निमायण सामग्री, काडयबोडयका बाकस र र्रतर
र्ोनडएका रद्दी वस्तुहरू प्रर्ोग गररएको
पाइन्त्र् । ससिंढी र फोहोर फाल्िे कन्त्टेिरमा
ज्वलिशील वस्तुहरू र्ैिि् ििी सुनिनित
गिुयहोस् । फोहोर फाल्िे कन्त्टेिरहरूलाई
िविबाट टाढा राख्नुहोस् ।

आगलागी हुाँिा के गिे

1) बचाउिुहोस्
सबैजिा सुरनक्षत रूपमा बानहर
निनस्कसके का र्ि् ििी सुनिनित गिुयहोस् ।
धुवााँ िएको ठाउाँ बाट िाविा ितरिाक हुन्त्र्
। ढोकाहरू बन्त्ि गिुयहोस् । िेला हुिे
पूवयनिधायररत स्थािमा जािुहोस् ।
2) सूचिा दििुहोस्
आकनस्मक ितबर 110 मा फोि गरे र अनि
निर्न्त्रण नविागलाई सूनचत गिुयहोस् । आगो
लानगरहेको िविको सही ठे गािा दििुहोस् ।
3) आगो नििाउिे
आगो धेरै ठू लो र्ैि ििे, पािीको पाइप वा
आगो नििाउिे उपकरण प्रर्ोग गरे र आगो
नििाउिे प्रर्ास गिुयहोस् । आफू लाई
जोनिममा िपािुयहोस् । धुवााँ एकिमै नवर्ाक्त
हुन्त्र् ।
र्ी चरणहरूलाई पुरा गिे क्रम त्र्स
ाँ ो मूल्र्ाङ्किले निधायरण
अवस्थाबारे तपाईक
गर्य । आगो लागेको अवस्थाको अभ्र्ास गिुय
निर्नमत रूपमा गिुय उपर्ोगी हुन्त्र् ता दक के
गिे िन्नेबारे सबैले अभ्र्ास गरे ि सकोस्

बालबाललकाहरूमा जलेर लाग्ने चोटपटकहरूबाट बचाउने

•

•

•

तपाईंले बच्चालाई स्तनपान
गराउँ दा वा समात्दा तातो पेय
पदार्थहरू सेवन नगनह
नथ ोस ्।
बालबाललकाहरूलाई चल्
न हो,
हहटर/रे डिएटर, ओभनहरू र
समान जस्ता तातो सतहहरूमा
स्वतन्त्र पहनँच छै न भनी
सनननश्चचत गनह
नथ ोस ्।.
बार्टबहरूमा पानीको तापक्रम
ध्यानपव
थ ननरीक्षण गनह
ू क
नथ ोस ् र
बालबाललकाले कननै तातो पानी
खोल्न सक्ननहनन्त्न भनी
सनननश्चचत गनह
नथ ोस ्। तातो पानी
तताउनेमा तापक्रम ननयन्त्रण
गनह
नथ ोस ्।

बालबाललकाहरूमा जलेर लाग्ने चोटपटकहरूबाट बचाउने

•

•

•

बालबाललकालाई पानी उमाल्ने
प्यानहरू आहदबाट धेरै टाढा
राख्ननहोस ्।
ककतली – दव
न ै ककतली र
केबलको स्र्ान ननयोजन बारे
सोच्ननहोस ्।
तातो कफीका कपहरू,
क्याण्िलहरू आहदसँग टे बलमा
दछ्याउने कपिा भएको
टे बलहरूसँग ध्यान पनर्याउननहोस ्।
बालबाललकाले यी कनराहरू
आफूनतर तान्त्न सक्ननहनन्त्छ।

बच्चा जलनबाट प्रभाववत हननह
न न न्त्छ भने

•

यहद त्यहाँ संवेदनशील पोलेका
चोटपटकको शंका छ भने 20
लमनेटको लागग 20 डिग्री C मा
पानीले पोलेको ठाउँ मा गचसो
गराउननहोस ्।

HUSK
20
सम्झनुह
ोस-्: 20
20 - 20

र्ो ब्रोशुर Norwegian Fire Protection Association को वेबसाइट www.brannvernforeningen.no/brannsikker मा
नवनिन्न 30 िार्ामा उपलब्ध र्।

