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கட்டாய �ைக உணர்�க் க�வ�கள்

ஒவ்ெவா� இல்லத்தி�ம் ஒவ்ெவா�தளத்தி�ம் 
�ைறந்த�ஒ��ைகஉணர்�க் க�வ�யாவ� 
ந�ங்கள்ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். த� வ�பத்தின்ேபா� 
�ைகஉணர்�க்க�வ�கள்�ன்�ட்�ேய
எச்ச�க்கின்றன. கத�கள் சாத்தப்பட்ட நிைலய�ல் 
உங்கள் ப�க்ைக அைறய�ல் ந�ங்கள் எச்ச�க்ைக 
மண�ைய ேகட்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம். 
மின்கலங்கள் சாதாரணமாக ஆண்�க்� ஒ��ைற 
மாற்றப்பட ேவண்�ம்.  ேசாதைன ெபாத்தாைன 
அ�த்தி �ைக உணர்�க்க�வ�கைள ேசாதிக்க 
ேவண்�ம்.



கட்டாயமான த� அைணப்�க் க�வ�கள்

ஒவ்ெவா� இல்லத்தி�ம் த�யைணப்�க் �ழாய் 
அல்ல� த�யைணப்பான் இ�க்கேவண்�ம். இரண்�ம் 
இ�ப்ப� நல்ல�. த�யைணப்பாைன எள�தில் எ�க்�ம் 
வண்ணம் இ�க்கேவண்�ம். வ �ட்�ல் உள்ளவர்கள் 
அைனவ�ம் அ� இ�க்�மிடத்ைத அறிந்தி�க்க 
ேவண்�ம்.  பயன்ப�த்�ம் �ைறகைள வாசி�ங்கள்.



த�ைய த�த்தல்1

�க்கைர பயன்ப�த்�ம்ேபா� ஒ� கண் அதன் ம�� இ�க்கட்�ம். 
சைமக்�ம்ேபா� ஏேத�ம் ��க்கீ� ஏற்பட்டால் அைனத்� 
அ�ப்ைப�ம் அைணத்�வ�ட�ம். �க்கர் அலாரம் அல்ல� தானாக 
அைண�ம் க�வ�ைய ெபா�த்த�ம். எ��ம் ெந�ப்ைப
பயன்ப�த்�ம்ேபா� எச்ச�க்ைகயாக இ�க்கேவண்�ம். எ��ம் 
ெம��வர்த்தி இ�க்�ம் அைறையவ�ட்� ெவள�ேயறக்�டா�. எ��ம் 
தி�கைள ஒ�ேபா�ம் எள�தில் த�ப்பற்றக்��ய ெபா�ட்கள் அ�கில் 
ைவக்கக் �டா�. சாம்பைல ஒ� பா�காப்பான இடத்தில் காலி 
ெசய்ய�ம். �டான சாம்பைல �ப்ைபத்ெதாட்�ய�ல் ேபாடேவண்டாம்.
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ந�ங்கள் வ �ட்ைட வ�ட்� ெவள�ேய ெசல்�ம் 
�ன்� அல்ல� ப�க்ைகக்�ச் ெசல்�ம் 
�ன்�,அைனத்� �ைவக்�ம் இயந்திரங்கள், 
மற்�ம் பாத்திரம் க��ம் இயந்திரங்கைள 
நி�த்திவ�ட ேவண்�ம். த�தி�ள்ள 
எலக்ட்�ஷியன்கள் மட்�ேம மின்சாதனங்கள் 
அல்ல� இைணப்�கைள நி�வேவா அல்ல� 
ப�� ந�க்கேவா ேவண்�ம். அ�கில் 
கிடக்�ம் கட்�ட சாமான்கள், அட்ைடப்
ெபட்�கள் மற்�ம் ப�ற எ��ம் கழி�ப் 
ெபா�ட்கள் த� வ�பத்தின்ேபா� ேவகமாக 
எ�யக் காரணமாகிறன.  மா�ப்ப�கள்
மற்�ம் வாகன நி�த்�மிடங்கள் எ��ம் 
ெபா�ட்கள் இல்லாமல் இ�ப்பைத உ�தி 
ெசய்�ங்கள். கழி� ெகாள்கலன்கைள

கட்�டத்திலி�ந்�ெதாைலவ�ல் ைவ�ங்கள்.



த� வ�பத்தின்ேபா� ெசய்யேவண்�ய�

1) பா�காப்�
அைனவ�ம் ெவள�ேய ெசல்வைத உ�தி 
ெசய்ய ேவண்�ம். �ைக வழியாக தப்ப�ப்ப� 
அபாயகரமான�. கத�கைள �ட�ம். 
�ன்ேப ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ��ம் 
இடத்திற்� ெசல்ல�ம்.

2) அறிவ�த்தல்
த�யைணப்�த் �ைற அவசர எண் 110-ஐ
அைழத்� ெத�வ�க்க�ம். எ��ம்
கட்�டத்தின் �ல்லியமான வ�லாசத்ைத 
�ற�ம்.

3) அைணத்தல் 
த� ெப�தாகவ�ல்ைல என்றால்   

த�யைணப்�க் �ழாய் அல்ல� 
த�யைணப்பான் ெகாண்� அைணக்க �யற்சி 
ெசய்ய�ம். உங்கைள ஆபத்தில் உட்ப�த்திக் 
ெகாள்ளேவண்டாம். �ைக அதிக 
வ�ஷமான�.

�ழ்நிைலைய ந�ங்கள் மதிப்ப��வ� இந்த 
ெசயல்பா�கைள வ�ைசப்ப�த்தி ெசயல்பட 
��ெவ�க்க உத�ம். த�யைணப்�
பய�ற்சிைய அ�க்க� ெசய்�ெகாள்வதால், 
அைனவ�க்�ம் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் 

என்ற அ�பவம் ெபற ���ம்.



இந்த ப�ர�ரம் 30 ெமாழிக�க்� ேமல் நார்ேவ த� த�ப்� சங்க வைலத்தளமான: 
www.brannvernforeningen.no/brannsikker கிைடக்�ம்.

http://www.brannvernforeningen.no/brannsikker
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