
தீப்பற்றுவதற்கான பிரதான 
காரணங்கள்

வல்லுனர்கள் மூன்று பிரதான பரப்புக்களைச் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்:
1. கவனயீனம்

• சமைக்கும் போது அவதானத்துடன்  
நடந்து கொள்ளாமை

• அஜாக்கிரதையான அல்லது முறையற்ற 
மெழுகுவர்த்திப் பாவனை

• சமையல் வாயு, புரோபேன் மற்றும் 
கரைப்பான் பாவனைகள்

2. மின்சார உபகரணங்கள்
 •  மின்சாரம் பாய்ந்துசெல்லும் 

தடங்களிலுள்ள ஒழுக்குகள், அளவுக்கு   
மீறிய மின்பாவனை முறைமைகள், 
அளவுக்கு மீறி உருகுதல்

 •  தளர்ந்த இணைப்புக்கள்,தேய்ந்த 
கம்பிகள், நீட்டக் கூடிய கம்பிகளின் 
முறையற்ற பாவனை

3. புகைபிடித்தல் அல்லது தீப்பிடிக்கக் கூடிய 
பொருட்கள

• சிகரெட்டுக்கள் (விஷேடமாகப் 
புகைபிடிக்கும் போதே 
நித்திரைகொள்ளல் அல்லது 
சிகரெட்டினை சரியாக அணைக்காமை)

• சிறுவர் தீக்குச்சிகளை அல்லது 
கொளுத்துவான்களைப் பாவித்தல்

காபன் மொனொக்சைட்டினைப் 
பற்றி

• காபன் மொனொக்சைட்டானது (CO), 
வட அமெரிக்காவில் நஞ்சூட்டப்படுதல் 
காரணமாக விபத்திற்குள்ளாகி 
ஏற்பட்ட மரணங்களுக்கு முதலாவது 
காரணமாகவுள்ளது. காபன் 
மொனொக்சைட்டானது உயிராபத்தை 
விளைவிக்கக் கூடிய, நிறமற்ற, சுவையற்ற 
மற்றும் மணமற்றதொரு வாயுவாகும். இது 
மோட்டார் வாகனங்கள், வாயு அல்லது 
உலைகள் மற்றும் கணப்புக்களினாலும் 
எரிவாயுக்களில் (விறகு, சமையல் வாயு, 
எண்ணெய் அல்லது நிலக்கரி) இயங்கும் 
வீட்டுப் பாவனைப்பொருட்களான துணி 
உலர்த்தும் இயந்திரங்கள், சூளைகள் 
மற்றும் சூடாக்கிகளினாலும் உற்பத்தி 
செய்யப்படும்.

•  காபன் மொனொக்சைட் 
நஞ்சூட்டப்படுதலின் ஆரம்ப 
அறிகுறிகளாவன காய்ச்சலின் அறிகுறிகளை 
ஒத்தனவாகும்: தலைவலி, மயக்கம், சோர்வு, 
வாந்தியெடுக்க வேண்டுமென்ற உணர்வு, 
வாந்தி மற்றும் மயக்கம். காய்ச்சல் (CO) 
நஞ்சூட்டப்படுதலின் அறிகுறி ஒன்றல்ல.
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மூட நம்பிக்கை 1: 
அது எனக்கு நடக்காது.
மூட நம்பிக்கை 2: 
தீ மெதுவாகப் பரவுவதனால் அதைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது போக நீண்ட 
நேரம் எடுக்கும்.
மூட நம்பிக்கை 3: 
சமைக்கும் போது சமைலறையை விட்டு வெளியேறுதல் 
பாதுகாப்பானதாகும்.
மூட நம்பிக்கை 4: 
அதிகமாகத் தீ பரவும்.
மூட நம்பிக்கை 5:
அதிகமான சிறுவர்கள் தீக்குச்சியுடன் விளையாடுவது கூடாது என்பதைத் 
தெரிந்து வைத்துள்ளனர.்

மூட நம்பிக்கை 6:
சிறுவர்கள் எரியும் வீட்டிலிருந்து இயற்கையாகவே ஓடி தீயிலிருந்து 
தப்பித்துக் கொள்வார்கள.

மூட நம்பிக்கை 7:
சிறிய, அலங்கார மெழுகுவர்த்திகள் உண்மையான தீயபாயத்தினைக் 
கொண்டிருப்பதில்லை.

மூட நம்பிக்கை 8:
தீயொன்றில் சுவாலைகள் தான் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாகும.்

மூட நம்பிக்கை 9:
வீட்டுத் தீ தூறல் முறைமையில் நீரினால் ஏற்படும் சேதமானது தீயினால் 
ஏற்படும் சேதத்தினைவிட விசாலமானதாகும.

தீயினைப் பற்றிய மூட நம்பிக்கைகள்

தீயினைப் பற்றி உங்களுக்கு உண்மையாக என்ன தெரியும்?
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நீங்கள் “செய்ய வேண்டியவை” பட்டியல

q   உங்கள் வீட்டின் ஒவ்வொரு மாடியிலும் 
ஒவ்வொரு உறங்குமிடங்களுக்கு 
வெளியிலும்,  இயங்கும் புகைக்கான 
அபாய அறிவிப்புக்கள் பொருத்தப் 
பட்டுள்ளனவா என்பதை நிச்சயப் 
படுத்திக்கொள்ளுங்கள். அது ஒவ்வொரு 
வீட்டு உரிமையாளரினதும் ஒவ்வொரு 
நிலச்சொந்தக்காரரினதும் மீதுள்ள 
சட்டமும் பொறுப்புமாகும்.

q  தொந்தரவு படுத்தும் அறிவிப்புக்களின் 
போது அமைதிப் படுத்துவதற்காக 
“நிசப்தப்படுத்தக் கூடிய” வசதியுள்ள 
புகைக்கான அபாய அறிவிப்புக்களைப் 
பொருத்தவேண்டும் - புகைக்கான 
அபாய அறிவிப்புக்களின் மின் கலங்களைக் 
கழற்றவோ அல்லது தொடர்பறுக்கவோ 
வேண்டாம்.

q   மேலதிகப் பாதுகாப்பிற்காக, 
ஒவ்வொரு படுக்கை அறையிலும் ஒரு 
புகைக்கான அபாய அறிவிப்பினைப் 
பொருத்தவேண்டும்.

q   எரிபொருளில் இயங்கும் வீட்டுப் 
பாவனைப் பொருட்களுள்ள 
எல்லா வீடுகளிலும்,தொடர்மாடிக் 
கட்டிடங்களிலும் ஒவ்வொரு குடியிருப்பு 
அலகுகளிலும் எரிபொருளில் இயங்கும் 
வீட்டுப் பாவனைப் பொருட்களுள்ள அதே 
மாடியிலும் அதற்கு மேல் அல்லது கீழ் 
இரண்டு மாடிகளுக்குட்பட்ட இடத்திலும் 
உறங்குமிடங்களுக்கு வெளியில் காபன் 
மொனொக்சைட் அபாய அறிவிப்புக்கள் 
பொருத்தப் பட்டுள்ளனவா என்பதை 
நிச்சயப் படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

q  எப்பொழுதும் புகைக்கான மற்றும் 
காபன் மொனொக்சைட் அபாய 
அறிவிப்புக்களைப் பொருத்துதல், 
பரிசீலித்தல் மற்றும் பராமரித்தலின் போது 
உற்பத்தியாளரின் அறிவுறுத்தல்களைப் 
பின்பற்றவும்.

q   இணைக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களையும் 
அட்டவணையையும் பயன்படுத்தி வீட்டுத் 
தீயிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கான 
திட்டமொன்றினை வடிவமைத்து அதனை 
முழுக் குடும்பத்துடனும் பரீட்சித்துப் 
பாருங்கள்.

q   எல்லாத் தீக்குச்சிகளும் 
கொளுத்துவான்களும் சிறுவர்களின் 
கண்ணில் படாதவாறும் எட்ட 
முடியாதவாறும் இருப்பதை 
உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

q   தீக்குச்சிகளையும் 
கொளுத்துவான்களையும் 
தொடக்கூடாது என்பதைச் 
சிறுவர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுங்கள்.

q   அவ்வாறான தீப்பற்றக் கூடிய பொருட்கள் 
வெப்பமாக்கி அல்லது தீப்பற்றக் கூடிய 
மூலங்களிலிருந்து ஆகக்குறைந்தது ஒரு 
மீற்றர் தூரத்திலாவது வைக்கப்படுவதை 
உறுதிப் படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

q   உங்களிடம் அளவுக்கு மீறி மின் 
பாவனை செய்யும் தடங்கள் அல்லது 
வெளியேற்றும் வழிகள் இல்லாதிருப்பதை 
உறுதிப் படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். 
நீட்டக் கூடிய கம்பிகளை ஒரு தற்காலிக 
இணைப்பாகவே பயன் படுத்த வேண்டும்.
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✓
 உங்கள் புகைக்கான மற்றும் 
காபன் மொனொக்சைட் அபாய 
அறிவிப்புக்களை மாதமொன்றிற்கு 
ஒரு முறையாவது பரீட்சித்துப் 
பார்க்கவும்.

✓  புகைக்கான மற்றும் காபன் 
மொனொக்சைட் அபாய 
அறிவிப்புக்களின் மின்கலங்களை 
வருடத்திற்கொரு முறை மற்றும் மின் 
கலம் இறங்கியிருப்பதற்கான அபாய 
ஒலிகள் வரும்போது மாற்றவும்.

✓ பத்து வருடங்களுக்கு மேல் பாவித்த  
புகைக்கான அபாய அறிவிப்புக்களை 
மாற்றவேண்டும்.

✓  ஏழு வருடங்களுக்கு மேல் பாவித்த  
காபன் மொனொக்சைட் அபாய 
அறிவிப்புக்களை மாற்றவேண்டும்.

✓  உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் 
தீயிலிருந்து தப்பிக்க ஒரு நிமிடத்தை 
விடக் குறைவான நேரமே இருக்கலாம்- 
ஒவ்வொரு வருடமும் வருடத்திற்குக் 
குறைந்தது இரு தடவையாவது 
உங்களது,  வீட்டுத் தீயிலிருந்து 
தப்பித்துக் கொள்வதற்கான 
திட்டத்தினைப் பரீட்சிக்கவும்.

✓  வீட்டிலிருந்து வெளியேறும் எல்லா 
இடங்களையும் தெளிவாகவும்  
இலகுவாகப் பயன்படுத்தக் 
கூடியதாகவும் வைக்கவும்.

✓  எல்லாத் தீக்குச்சிகளும் 
கொளுத்துவான்களும் சிறுவர்களின் 
கண்ணில்படாதவாறும் எட்ட 
முடியாதவாறும் இருப்பதை 
உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

✓  தங்கள் குழந்தை முறையற்ற 
தீப்பாவனையில் ஈடுபடுவதாக 
பெற்றோர் சந்தேகப் படுவார்களாயின், 
அவர்கள் தகவல் மற்றும் உதவிக்காக 
டொரன்டோ தீச்சேவைகளை அழைக்க 
முடியும்.

✓  எப்பொழுதும் சமைக்கும் போது 
சமையறையிலே இருக்கவும்.

✓  பிள்ளைகளை அடுப்பிலிருந்து ஆகக் 
குறைந்தது ஒரு மீற்றர் தூரத்திலாவது 
வைக்கவும்.

✓  நீங்கள் தூக்கக் கலக்கத்தில் இருப்பின் 
அல்லது மதுபானம் அருந்தியிருப்பின் 
அடுப்பினைப் பாவிக்க வேண்டாம்.

✓  எப்பொழுதும் அறையிலிருந்து 
வெளியேறும் போது 
மெழுகுவர்த்தியை அணைக்கவும்.

✓  வீட்டில் புகைபிடிப்பவர் 
எவரேனுமிருப்பின் வெளியே சென்று 
புகைபிடிக்கவும்.

உங்கள் “ஞாபகப்படுத்தும்” பட்டியல்

Alarmed for Life
வீட்டுத் தீ பாதுகாப்புச் சோதனை
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கொள்வதற்கான திட்டம

இன்றிரவு உங்கள் வீட்டில் தீப்பற்றிக்கொண்டால் 
உங்கள் குடும்பம் அதிலிருந்து பாதுகாப்பாகத் 
தப்பித்துக்கொள்ளுமா? ஒவ்வொருவரும் 
புகைக்கான அபாய அறிவிப்பு அலறும்போது 
என்ன செய்ய வேண்டும் மற்றும் எங்கே போக 
வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். வீட்டுத் 
தீயிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கான திட்டத்தினை 
உருவாக்குவதற்காக உங்கள் வீட்டிலுள்ள 
அனைவருடனும் பின்வரும் அறிவுறுத்தல்களைப் 
பின்பற்றி சில மணிநேரங்களைச் செலவிடுங்கள்.

➊ உங்கள் வீட்டுத் தள வரைபடமொன்றை 
வரையவும

பின்னாலுள்ள சட்டத்தினைப் பயன்படுத்தி உங்கள் 
வீட்டுத் தள வரைபடத்தை வரையவும். உங்கள் விட்டின் 
ஒவ்வொரு மட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு வரைபடம் 
வரையவேண்டும்.

➋ இயலுமான எல்லா வெயேறுமிடங்களையும் 
உள்ளடக்கவும்

எல்லாக் கதவுகள், யன்னல்கள், மற்றும் 
படிக்கட்டுக்களை வரையவும். இது உங்களுக்கும் 
உங்கள் குடும்பத்திற்கும் எல்லாத் தப்பிக்கக் கூடிய 
வழிகளையும் ஒரே பார்வையில் காட்டும். அதாவது 
வாகன நிறுத்துமிடத்தின் கூரை, தலைவாயில் 
போன்ற சகல அம்சங்களையும் காட்டுவதால் நீங்கள் 
தப்பித்துக்கொள்வதற்கு அது உதவும்.

➌ முடியுமாயின் ஒவ்வொரு அறையிலும் 
இரண்டு வழிகளைக் காட்ட வேண்டும்.

கதவானது ஒவ்வொரு அறையிலிருந்தும் வெளியேறும் 
பிரதான வழியாகும். எவ்வாறாயினும், கதவு 
புகையினால் அல்லது தீயினால் தடுக்கப்பட்டிருந்தால் 
தப்பிப்பதற்கானதொரு மாற்று வழியினை, 
(யன்னலாகவும் இருக்க முடியும்) அடையாளங் காண 
வேண்டும்.  

➍ யாராவது தப்பிப்பதற்கு உதவிவேண்டுமா?
உங்கள் வீட்டிலுள்ள சிறு குழந்தைகள், வயதானவர்கள் 
அல்லது அங்கவீனமானவர்களுக்கு யார் உதவுவது 
என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க வேண்டும். 
இதனைத் திட்டமிடுவதற்கு சில நிமிடங்களைச் 
செலவிடுவதானது உண்மையான அவசரத்தில் 
பெறுமதியான செக்கன்களைப் பாதுகாக்கும்.

➎ வெளியில் சந்திப்பதற்காதொரு இடத்தைத் 
தெரிவுசெய்தல்

எல்லோருக்கும் ஞாபகம் வைக்கக் கூடிய பாதுகாப்பான 
தூரத்திலுள்ள ஒரு இடத்தைத் தெரிவு செய்யவும். 
ஒரு மரம், தெரு விளக்கு அல்லது அயல் வீடு 
போன்றவை நல்ல தெரிவுகளாகும். தீப்பற்றும் போது 
ஒவ்வொருவரும் நேரடியாக இந்த சந்திக்குமிடத்திற்கு 
வருவதற்குப் பொறுப்பாகின்றனர்.

➏ உங்கள் வீட்டிற்கு வெளியில் வந்து 
தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு அழைக்கவும்

வீட்டிற்குள்ளிருந்து அழைத்து பெறுமதியான 
செக்கன்களை வீணாக்க வேண்டாம். நீங்கள் பாதுகாப்பாகத் 
தப்பித்த பின், ஒரு கையடக்கத் தொலைபேசி மூலம் 
அல்லது அயல் வீட்டிலிருந்து தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு 
அழைக்கவும்.

➐ நீங்கள் தப்பிப்பதைப் பரீட்சிக்கவும்
திட்டத்தினை உங்கள் குடும்பத்திலுள்ள 
அனைவருடனும் பரிசீலிக்கவும். ஒவ்வொரு 
அறையிலும் உள்ள தப்பிக்கும் வழிகள் மூலம் முழுக் 
குடும்பத்துடனும் நடந்து பார்க்கவும். இந்த தப்பிக்கும் 
வழிகளைப் பரிசோதிக்கும்  நடைப்பயிற்சி மூலம் எல்லா 
வெளியேறும் வழிகளும் நடைமுறைக்குச் சாத்தியமானதா 
மற்றும் பயன்படுத்த இலகுவானதா என்பதை நிச்சயப் 
படுத்திக் கொள்ள முடியும். வருடத்திற்கு இரண்டு 
முறை இவ்வாறான தீயிற்கு முகங்கொடுக்கும் பயிற்சி 
மேற்கொண்டு அதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கின்றது 
என்பதைப் பார்க்கலாம்.
நினைவில் வைக்க வேண்டிவை:
• முடியுமாயின் ஒவ்வொரு அறைக்கும் இரண்டு 
வழிகளை வைக்கவும.் 
•  ஒரு முறை வெளியேறினால், எரியும் 

கட்டிடத்தினுள் மீண்டும் நுழைய வேண்டாம்
• வருடத்திற்கு இரண்டு முறை தீயிற்கு 
முகங்கொடுக்கும் பயிற்சி மேற்கொள்ளவும். 

நீங்கள் உயர்ந்த தொடர் மாடிக் கட்டிடத்தில் 
வசிப்பதாயின், கட்டிட முகாமைத்துவத்தைத் 
தொடர்பு கொண்டு கட்டிடத்தின் தீப் 
பாதுகாப்புத் திட்டம்தொடர்பான தகவல்களைப் 
பெற வேண்டும்.

வீட்டுத் தீயிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கான திட்டமொன்றை இன்று 
வடிவமைத்துக்கொள்ளவும்.



உங்கள் வீட்டுத் தள வரைபடமொன்றை முடியுமாயின் 
ஒவ்வொரு அறையிலும் இரண்டு வழிகளைக் காட்டி 
வரையவும்

உங்கள் வீட்டுத் தீயிலிருந்து வெளியேறும் திட்டத்தினை உங்கள் 
குளிர்ச்சாதனப்பெட்டியில் அல்லது தெளிவானதொரு இடத்தில் 
ஒட்டவும். அதன் மூலம் திட்டத்தினை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள 
உதவுவதுடன் அதனை நடைமுறைப்படுத்திக் கொள்ளவும் உதவும்.
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