
தீவிபத்து பாதுகாப்பு 
உங்களிடமிருந்துதான் ததாடங்கும்

அதிக-உயர கட்டிடத்தில் தீவிபத்து பாதுகாப்பு பற்றிய தகவல் 
மற்றும் பல தமாழிகள் பற்றிய தகவலுக்கு, உங்கள் கட்டிட 
நிரவ்ாகத்திடம் ககட்கவும் அல்லது  311 என்ற எண்ணில் 
தடாகராண்கடா பபயர ்சரவீ்ஸஸ்-ஐத் ததாடரப்ுதகாள்ளவும் 

அல்லது இதபனப் பாரக்்கவும்

www.toronto.ca/fire/prevention

தடுப்பு

உங்கள் வீட்டில் தீவிபத்து 
ஏற்படுவதிலிருந்து தடுத்தல்.

கண்டறிதல் 

அபனத்து நிபலகளிலும் மற்றும் எல்லா 
தூங்கும் பகுதியின் தவளியில் தசயல்படும் 
புபக அலாரம் தகாண்டிருப்பது மற்றும் 
எல்லா தூங்கும் பகுதிகள் தவளியில் ஓர ்
தசயல்படும் காரப்ன் தமானாக்பஸட் 
இருக்ககவண்டும் (கதபவப்பட்டால்).

தப்பித்தல் 

உங்கள் வீட்டில் தீவிபத்திலிருந்து 
தப்பிக்கும் திட்டத்பத தயார ்தசய்து 
பயிற்சி தசய்யவும்...தப்பித்தல் 
கதபவப்பட்டால் என்ன தசய்யகவண்டும் 
எங்கு தசல்லகவண்டும் என்று 
ததரிந்துதகாள்ளகவண்டும்.

TEST

எனது கட்டிடத்தில் தீ விபத்து 
ஏற்பட்டால் நான் என்ன 

தசய்யகவண்டும்?

உங்கள் அதிக-உயர ்
கட்டிடத்தில் உள்ள 

தீயபணப்பு அலாரம் 
தசயலாக்கம்

அருகிலுள்ள 
தவளிகயறும் 
இடத்திற்குச ்
தசல்லவும்

கமலும் தகவலுக்கு 
உள்கள இருக்கும் 

பக்கங்கபளப் 
பாரக்்கவும்

அவ்வாறு தசய்வது 
பாதுகாப்பாக 

இருக்குதமன்றால், 
உங்கள் 

குடியிருப்பிகலகய 
தங்கவும்

கமலும் தகவலுக்கு 
உள்கள இருக்கும் 

பக்கங்கபளப் 
பாரக்்கவும்

உங்கள் குடியிருப்பில் 
ஏகதனும் தீவிபத்து 

ஏற்பட்டுள்ளதா?

ஆம் இல்பல

உங்கள்
தீவிபத்துதீவிபத்து

அதிக-உயர ்கட்டிடதத்ில் 



 தீ விபத்து அலாரபம நீங்கள் ககட்டவுடன்

நீங்கள் மீட்கப்படும்வபர அல்லது நீங்கள் 
தவளிகயறகவண்டும் என்று கூறும் வபர உங்கள் 
வீட்டிகலகய இருங்கள்.

1. உங்கள் வீட்டில் தீவிபத்து ஏற்படவில்லலயயன்றால், நீங்கள் 
அங்கககய பாதுகாப்பாக இருகக்லாம். உங்கள் வீட்டின் 
சுவர,் தலர மற்றும் கமற்கூலரகள் தீபிடிகக்ாத கட்டுமான 
யபாருட்களால் யெய்யப்பட்டலவ, இலவ உங்கலள புலக 
மற்றும் தீயிலிருந்து பாதுகாகக்ும்.

2. உங்கள் வீட்டிற்குள் புலக நுலையாதவாறு தடுகக்வும். உங்கள் 
கதலவெ ்சுற்றி இருகக்ும் விரிெல்கலள டகட்் கடப் யகாண்டு 
மூடி, கீகை ஈரத ்துண்டுகலள 
லவகக்வும். அகத முலறயில் 
யவண்ட்கள் அல்லது காற்று 

குைாய்கலளயும் மூடுங்கள்.

உங்கள் வீட்டிற்குள் புபக 
நுபையத் ததாடங்கிவிட்டால் 
(மற்றும் உங்களால் தவளிகயற 
முடியவில்பலதயன்றால்):

1. 9-1-1 என்ற எண்ணில் தீயலணப்பு துலறகக்ு அலைத்து, 
நீங்கள் எங்கக இருகக்ிறீரக்ள் என்று அவரக்ளிடம் 
கூறிவிட்டு, பால்கனிகக்ுெ ்யெல்லவும். உங்கள் 
பின்னால் இருகக்ும் கதவுகலள மூடவும்.

2. உங்கள் வீட்டில் பால்கனி இல்லலயயன்றால், புலக 
புகாத அலறகக்ுெ ்யென்று, கதலவ மூடிகய்காண்டு, 
அகண்ட கடப் மற்றும் துண்டுகள் 
யகாண்டு மூடிகய்காள்ளவும். 
கதலவப்பட்டால், 
காற்கறாட்டதத்ிற்காக ஜன்னலலத ்
திறந்துயகாள்ளலாம்.

ஜன்னல் அல்லது பால்கனியிலிருந்து 
ஓர ்தாலள யதாங்கவிட்டு நீங்கள் 
எங்கக 

இருகக்ிறீரக்ள் என்று அவெரநிலல நபரக்ளுகக்ுத ்
யதரியப்படுத்துங்கள்.

3. காற்று சுதத்மாக இருகக்ும்கபாது தலரயில் 
படுத்துகய்காள்ளுங்கள்.

4. அதிகாரிகளிடமிருந்து அறிவுறுதத்ல்கலளக ்
ககட்டிருங்கள்.

 உங்கள் வீட்டில் தீவிபத்து ஏற்பட்டால்

உங்கள் வீட்டில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால், நீங்கள் உள்கள 
இருப்பது பாதுகாப்பானது அல்ல! நசச்ுத்தன்பம 
தகாண்ட புபகயில் இருந்து விலகி இருங்கள்!
• உடனடியாக அபனவபரயும் தவளிகயறுங்கள்
• உங்கள் பின்னால் இருகக்ும் அலனத்து 

கதவுகலளயும் மூடுங்கள் ஆனால் 
பூட்டாதீரக்ள்.

• உங்கள் தளதத்ில் படிகக்ட்டுகள் அருகில் 
இருகக்ும் சிவப்பு தீ விபத்து அலாரலம 
இழுத்து, “தீ தீ” என்று கதத்வும்

• அருகில் இருகக்ும் யவளிகயறும் 
படிகக்ட்டுகள் வழியாக கட்டிடதல்த 
விட்டு யவளிகயறுங்கள்

• லிப்லட பயன்படுதத்ாதீரக்ள்
• கமல்மாடிகக்ுெ ்யெல்லாதீரக்ள், 

அங்கக புலக அதிகமாக இருகக்ும்! 
கமல்மாடியில் இருகக்ும் கதவுகள் 
மூடப்பட்டிருகக்ும் அதனால் நீங்கள் 
மாட்டிகய்காண்டுவிடுவீரக்ள்

• ஓர ்பாதுகாப்பான இடதத்ிலிருந்து 9-1-1 இல் தீயலணப்புத ்
துலறகக்ு

• அலைப்பு விடுங்கள் (இது நடந்துவிட்டது என்று யூகிகக்ாதீரக்ள்)
• தீயலணப்பு வீரரக்ள் வந்தவுடன், தீ எந்த இடதத்ிலிருந்து 

வருகிறது என்று அவரக்ளிடம் யதரிவியுங்கள்
• யவளியில் வந்துவிட்டால் யவளியிகலகய இருங்கள்
• தீயலணப்பு துலறயினர ்பாதுகாப்பாக உள்ளது என்று 

யதரிவிகக்ும்வலர மீண்டும் கட்டிடதத்ிற்குள் நுலையாதீரக்ள்

உயரமான கட்டிடங்கள் பாதுகாப்பான முபறயில் 

வடிவபமக்கப்பட்டுள்ளது
• தலரகள், சுவரக்ள் மற்றும் கமற்கூலரகள் தீ பரவலுகக்ு எதிராக 

ஓர ்தடுப்லப வைங்கும் மற்றும் வீட்டின் கதவுகள் திறப்புகலள 
பாதுகாகக் தானாககவ மூடப்படகவண்டும்.

• யவளியில் யெல்வதற்கு ஓர ்பாதுகாப்பான பாலதலய வைங்க, 
ஒவ்யவாரு தளதத்ிலும் குலறந்தது 2 தனிதத்னி யவளிகயறும் 
படிகக்ட்டுகள் இருகக் கவண்டும்

• ஓர ்தீவிபத்து அலாரம் அலமப்பு ஓர ்தீ விபத்து நிலல 
குறித்து வாசிப்பவரக்ளுகக்ு முன்னதாககவ எெெ்ரிகல்கலய 
வைங்குகிறது

• நவீன கட்டிடங்கள் யபரும்பாலும் இவற்லற யகாண்டிருகக்ும்:
1) தீ விபதத்ு இடம் மற்றும் நிலலகள் குறிதத்ு அறிவிப்புகலள 

யதரிவிகக் ஓர ்குரல் தகவல் யதரிவிப்பு அலமப்பு 
கமற்பாரல்வயாளரால் பயன்படுதத்ப்படும்.

2) ஸ்ப்ரிங்கில் அலமப்புகள் கநரடியாக தீ விபதத்ு ஏற்பட்ட 
இடதத்ில் தண்ணீலர அடிகக்ும்

3) உங்கள் வீட்டில் புலக நுலைந்தால், யவளிகக்ாற்று வருவதற்காக 
பால்கனிகள் (அல்லது ஜன்னல்கள்) பயன்படுதத்ப்படும் 

தீ பாதுகாப்பு உங்களிடமிருந்து ததாடங்குகிறது
உங்கள் கட்டிடத்தில் தீவிபத்து ஏற்பட்டால் என்ன 
தசய்யகவண்டும் என்று கற்கவும் உங்கபளயும் உங்கபளச ்
சுற்றி இருப்பவரக்பளயும் பாதுகாப்பதற்கான மிகசச்ிறந்த வழி 
இதுவாகும்.

• உங்கள் வீட்டு உரிலமயாளர,் கமற்பாரல்வயாளர ்அல்லது 
கட்டிட கமலாளரிடம் கபசுங்கள்

• கட்டிடதத்ின் தீவிபத்து பாதுகாப்பு திட்டதத்ில் உள்ள 
• அவெரநிலல யெயல்முலறகலளத ்யதரிந்துலவதத்ிருங்கள்
• ஓர ்வீட்டு யவளிகயறும் திட்டதல்த உருவாகக்ி, உங்கள் வீட்டில் 

உள்ள அலனவருடன் பயிற்சி யெய்து லவதத்ிருங்கள்
• ஒவ்யவாரு தீவிபத்தும் யவவ்கவறு விதமாக 

இருகக்ும். நீங்கள் ஒரு அலாரதல்த ககட்டவுடகனா 
அல்லது ஓர ்தீவிபதல்த கண்டறிந்தவுடகனா 
உடனடியாக யெயல்புரியகவண்டும்

• நிலனவில் யகாள்க, யபரும்பாலான நபரக்ள் தீயினால் 
உயிரிைப்பதில்லல புலகயினால் உயிரிைகக்ிறாரக்ள். நீங்கள் 

யெய்யகவண்டியது இதுதான்:

அதிக-உயர குடியிருப்புகள் 
மற்றும் கண்கடாமினியம் 
தீவிபத்து பாதுயக்காப்பு
அதிக-உயர குடியிருப்புகள் மற்றும் கண்கடாமினியம் கட்டிடங்களில் 
வாசிப்பவரக்ள் முன்கூட்டிகய சிந்தித்து, தீவிபத்து அவசர நிபலகள் குறித்து 
தயாராக இருக்ககவண்டும்.


