
சமையற் பாதுகாப்பு
• நீ ஙக்ள் உணவைப  ்பொரிகக்ும் போது, அவிகக்ும் போது, வாட்டும் 

போது, அலல்து தணலில  ்ச ுட்டெடுகக்ும் போது சமையலறையில  ்
இர ுஙக்ள .்

• அடுபப்ைச் ச ுறற்ி குறைநத் பட்சம் 3 அடி (1 மீ றற்ர )் தூரதத்ுகக்ு 
“சிறுவரக்ளறற் வலயம”் ஒனற்ைக் கொணட்ிர ுஙக்ள .்

• அடுபப் ுக் கைய ுறைகள் அலல்து மரதத்ாலான கர ுவிகள் போனற் 
தீ பப்றற்கக்ூடிய எதைய ும் உஙக்ளது அடுபப்ின  ்மேறப்குதியிலிர ுநத்ு 
அபப் ுறபப்டுதத்ி வைதத்ிர ுஙக்ள .்

• சமைகக்ும் போது தளரவ்ான ஆடைகளைத் தவிர ுஙக்ள.் தளரவ்ான 
ஆடைகள் வெபப்கக்ூறுகள ுடன் தேயந்த்ு எளிதில் தீ பப்றற்லாம.்

சிறு சமையல் தீப்பற்றலின ்போது
• நீ ஙக்ள் சமைகக்ும் போது எபப்ோதும் ஒர ு மூடியை அர ுகில் 

வைதத்ிர ுஙக்ள.் ஒர ு சட்டியில  ்மசகுடனான ஒர ு சிறிய 
தீ பப்ிடிபப்ாயின், மூடியை சட்டியின் மேல் வழுகக்ுவதன் மூலம் 
ச ுவாலையை அணைய ுஙக்ள .் ச ுடரடுபப்ை அணைதத்ு விடுஙக்ள.் 
சட்டியை நகரத்த் வேணட்ாம.் 

• மீ ணட்ும் தீ பப்ிடிபப்தைத் தவிரக்க், தட்டு குளிர ும் வரை மூடியைப் 
போட்டு வைதத்ிர ுஙக்ள .்

• கணபப் ுத் தீ பப்றற்ல  ்ஒனற்ாயின், தீ யை அணைதத்ு கதவை மூடி 
விடுஙக்ள.்

• ஒர ு சிறிய தீ பப்றற்லை அணைபப்தைப் பறற்ி உஙக்ள ுகக்ு ஏதேன ும் 
சநத்ேகமிர ுநத்ால், வெளிச் செனற்ு 9-1-1 ஐ அழைய ுஙக்ள .் 

சமையலறையில் பாதுகாப்பு



புகை பிடிதத்ற ்பாதுகாபப்ு 
• நீ ஙக்ள ்புகை பிடிபப்தாயின,் வெளியில ்புகை பிடிபப்துடன் 

எசச்ரிகக்ையாக இர ுஙக்ள .்

• ஆழமான, திணண்மான சாம்பல ்தட்டுகக்ளைப  ்பயனப்டுதத்ுஙக்ள.் சாம்பல் 
தட்டுகக்ளை அலல்து உலோகப  ்பேணிகளை எரியகக்ூடிய எதிலிர ுநத்ும் 
அகறற்ி வைதத்ிர ுஙக்ள .்

• சிகரெட்டுகக்ள ,் எரிபப்ானக்ள ,் தீ கக்ுசச்ிகள,் புகை பிடிபப்வரின ்ஏனைய 
பொர ுட்கள ்எனப்வறற்ை உயரதத்ில,் சிறுவரக்ள ுகக்ு எட்டாதவாறு, அலல்து 
ஒர ு பெட்டியில ்பூட்டி வைதத்ிர ுஙக்ள .்

• ஒட்சிசன ்பயனப்டுதத்பப்டும் 
போது வீட்டில ்பாதுகாபப்ாகப் 
புகை பிடிகக் எவவ்ழியும் 
இலல்ை.

அபப்ுறபப்டுதத்ல்
• நீ ஙக்ள ்சிகரெட்டுத் 

துணட்ுகளையும் சாம்பலையும் 
அகறற் முனன்ர,் அவை 
முறற்ாக அணைநத்ுளள்மையை 
உறுதி செயய்ுஙக்ள.் புகை 
பிடிபப்வரின ்பொர ுட்களை ஒர ு 
போதும் நேரடியாக குபப்ைத் 
தொட்டியில ்போட வேணட்ாம்.

• சிகரெட்டுகக்ளை தாவரஙக்ளை 
அலல்து இலைகளை, 
தொட்டிச ்செடிகளை அலல்து 
தரையமைபப்ாகக்லை நோகக்ி 
வ சீ வேணட்ாம்—அவை எளிதில் 
தீ பப்றற்லாம்.

• எரியும் சிகரெட்டுகக்ளை 
ஒர ுபோதும் 
உபப்ரிகைகளிலிர ுநத்ு வ சீ 
வேணட்ாம். அவறற்ை வெளியில் 
நீ ரில ்அலல்து மணலில  ்
போடுஙக்ள .்  

புகை பிடிப்பதும ்
வீட்டுத ்தீப்பாதுகாப்பும்
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