சமையலறையில் பாதுகாப்பு
சமையற் பாதுகாப்பு
• நீங்கள் உணவைப் பொரிக்க ும் போது, அவிக்க ும் போது, வாட்டும்
போது, அல்லது தணலில் ச ுட்டெடுக்க ும் போது சமையலறையில்
இர ுங்கள்.
• அடுப்பைச் ச ுற்றி குறைந்த பட்சம் 3 அடி (1 மீற்றர்) தூரத்த ுக்க ு
“சிறுவர்களற்ற வலயம்” ஒன்றைக் கொண்டிர ுங்கள்.
• அடுப்ப ுக் கைய ுறைகள் அல்லது மரத்தாலான கர ுவிகள் போன்ற
தீப்பற்றக்க ூடிய எதைய ும் உங்களது அடுப்பின் மேற்பகுதியிலிர ுந்த ு
அப்ப ுறப்படுத்தி வைத்திர ுங்கள்.
• சமைக்க ும் போது தளர்வான ஆடைகளைத் தவிர ுங்கள். தளர்வான
ஆடைகள் வெப்பக்க ூறுகள ுடன் தேய்நத் ு எளிதில் தீப்பற்றலாம்.

சிறு சமையல் தீப்பற்றலின் போது
• நீங்கள் சமைக்க ும் போது எப்போதும் ஒர ு மூடியை அர ுகில்
வைத்திர ுங்கள். ஒர ு சட்டியில் மசகுடனான ஒர ு சிறிய
தீப்பிடிப்பாயின், மூடியை சட்டியின் மேல் வழுக்க ுவதன் மூலம்
ச ுவாலையை அணைய ுங்கள். ச ுடரடுப்பை அணைத்த ு விடுங்கள்.
சட்டியை நகர்தத் வேண்டாம்.
• மீண்டும் தீப்பிடிப்பதைத் தவிர்கக் , தட்டு குளிர ும் வரை மூடியைப்
போட்டு வைத்திர ுங்கள்.
• கணப்ப ுத் தீப்பற்றல் ஒன்றாயின், தீயை அணைத்த ு கதவை மூடி
விடுங்கள்.
• ஒர ு சிறிய தீப்பற்றலை அணைப்பதைப் பற்றி உங்கள ுக்க ு ஏதேன ும்
சந்தேகமிர ுந்தால், வெளிச் சென்ற ு 9-1-1 ஐ அழைய ுங்கள்.

புகை பிடிப்பதும்
வீட்டுத் தீப்பாதுகாப்பும்
புகை பிடித்தற் பாதுகாப்ப ு
• நீங்கள் புகை பிடிப்பதாயின், வெளியில் புகை பிடிப்பதுடன்
எச்சரிக்கையாக இர ுங்கள்.
• ஆழமான, திண்ணமான சாம்பல் தடட
் ுக்களைப் பயன்படுத்த ுங்கள். சாம்பல்
தடட
் ுக்களை அல்லது உலோகப் பேணிகளை எரியக்க ூடிய எதிலிர ுந்த ும்
அகற்றி வைத்திர ுங்கள்.
• சிகரெடட
் ுக்கள், எரிப்பான்கள், தீக்க ுச்சிகள், புகை பிடிப்பவரின் ஏனைய
பொர ுடக் ள் என்பவற்றை உயரத்தில், சிறுவர்கள ுக்க ு எடட
் ாதவாறு, அல்லது
ஒர ு பெடட
் ியில் பூடட
் ி வைத்திர ுங்கள்.
• ஒடச் ிசன் பயன்படுத்தப்படும்
போது வீடட
் ில் பாதுகாப்பாகப்
புகை பிடிக்க எவ்வழியும்
இல்லை.

அப்ப ுறப்படுத்தல்
• நீங்கள் சிகரெடட
் ுத்
துண்டுகளையும் சாம்பலையும்
அகற்ற முன்னர், அவை
முற்றாக அணைந்த ுள்ளமையை
உறுதி செய்ய ுங்கள். புகை
பிடிப்பவரின் பொர ுடக் ளை ஒர ு
போதும் நேரடியாக குப்பைத்
தொடட
் ியில் போட வேண்டாம்.
• சிகரெடட
் ுக்களை தாவரங்களை
அல்லது இலைகளை,
தொடட
் ிச் செடிகளை அல்லது
தரையமைப்பாக்கலை நோக்கி
வீச வேண்டாம்—அவை எளிதில்
தீப்பற்றலாம்.
• எரியும் சிகரெடட
் ுக்களை
ஒர ுபோதும்
உப்பரிகைகளிலிர ுந்த ு வீச
வேண்டாம். அவற்றை வெளியில்
நீரில் அல்லது மணலில்
போடுங்கள்.
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