မီးေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အျပဳအမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

မီးေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး
အျပဳအမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
Fire safety behavior tips

ေသခ်ာသိထားၾကရေအာင္။
မီးေဘး
ကာကြယ္ေရး

မီးသတ္ေဆးဘူးအား ျမင္လြယ္ေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိကာ အသံုးျပဳေသာ
နည္းလမ္းကို သိထားရပါမည္။
အေရးေပၚထြက္ေပါက္တြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကို
စုပံုမထားပါႏွင့္။

မီးေဘး
ကယ္ဆယ္ေရး
မီးေဘးalarm
ျမည္ပါက

❶ အေရးေပၚေခၚယူရမည္။
· အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ မီးေဘးalarm ထျမည္ပါက မီးေလာင္

သည္ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးေနသည္ထက္ အသံကုန္
ေအာ္ဟစ္၍ လူအားလံုးကို ႏိႈးကာ စုေဝးေစၿပီး ႀကိဳေလ့
က်င့္ထားသည့္အတိုင္း အျပင္သို႔ ေရွာင္ထြက္ရမည္။

❷ ေရွာင္ဖယ္ေသာ နည္းလမ္းအား ဆံုးျဖတ္ရမည္။
·· လက္ဖ်ျဖင့
ံ ္ အဝင္အထြက္တံခါး၏ လက္ကိုင္အား

အိမ္တြင္း
မိေဘးအႏၱရာယ္
ကာကြယ္ျခင္း

· မီးမေဆာ့ပါႏွင့္။
· မီးသတ္ေဆးဘူးအား ျမင္လြယ္ေသာ
ေနရာတြင္ ထားရွိကာ အသံုးျပဳေသာ
နည္းလမ္းကို သိထားရပါမည္။

· မီးခို႔ေငြဆင္ဆာအား အခန္းတိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး၊ ေကာင္းမြန္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။
· လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား ေသခ်ာေပါက္ အရည္အေသြးမွေသာ
ီ
ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍
concentric plugတစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း သံုးေလးခု တစ္ၿပိဳင္နက္ မသံုးပါႏွင့္။

· ဂတ္စ္အိုးႏွင့္ ၾကားဆက္valveအား အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ အၿမဲ ေသခ်ာပိတ္ကာ တစ္လ
တစ္ႀကိမ္ ဂတ္စ္ယိုစိမ့္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။
· ဝရံတာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ

ကိုင္ၾကည့္ေသာအခါ လက္ကိုင္က ေႏြးေနသည္ျဖစ္ေစ
ပူေနပါက တံခါးမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဖက္မွ မီးေလာင္
ေနသည့္အတြက္ တံခါးကို မဖြင့္ပါႏွင့္။

· မီးခိုေငြ႕ ဝင္လာႏိုင္ေသာ ဘက္ႏွင့္ အဝင္အထြက္တံခါး

လက္ကိုင္အား ကိုင္ၾကည့္ကာ ေလွကားျဖင့္ ထြက္သင့္
သလား၊ ျပတင္းေပါက္မွ ကယ္ဆယ္ေရးေခၚသင့္သလား
ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။

❸ အလ်င္အျမန္ ေရွာင္ဖယ္ရပါမည္။
· ေရွာင္ဖယ္ေသာအခါ ဓာတ္ေလွကားအား လံုးဝ အသံုးမ
ျပဳပါႏွင့္၊ ေလွကားျဖင့္သာ ေျမေအာက္သို႔
အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ဆင္း၍ ေရွာင္ဖယ္ပါ။

အေရးေပၚထြက္ေပါက္ေရွ႕တြင္
အၿမဲတမ္း ထြက္ေပါက္ပိတ္
ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားအား
စုပံုမထား ပါႏွင့္။

Tip!

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား
· ေရွာင္ဖယ္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ ေရွာင္ၿပီးေနာက္ ေတြ႕ဆံုမည့္ေနရာအား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျခင္း။
· ေရွာင္ဖယ္ေသာအခါ သယ္ေဆာင္သြားရမည့္ အေရးႀကီးပစၥည္းမ်ားအား ေရးမွတ္ထားျခင္းႏွင့္
·
·
·
·
·

သယ္ေဆာင္မည့္သူအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း။
အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္မည့္သူအား ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း။
တံခါးၾကားကို ပိတ္ထားရမည့္ အေျခအေနတြင္ အသံုးျပဳမည့္ တိပ္ႏွင့္ တဘက္ ေဆာင္ထားျခင္း။
ျပင္ပသို႔ ေရွာင္ဖယ္ရသည့္အခါ အသံုးျပဳမည့္ တဘက္ (သို႔) ေရွာင္ဖယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ပစၥည္း။
အေရးေပၚ ေရွာင္ဖယ္ၿပီးေနာက္ ေတြ႕ဆံုမည့္ ေနရာႏွင့္ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ နံပါတ္မ်ား။
အိမ္ေခါင္မိုးအေပၚထပ္ ထြက္ေပါက္အား ဖြင့္ထားသလား၊ အလိုအေလ်ာက္အဖြင့္အပိတ္စနစ္
တပ္ဆင္ထားသလားဆိုတာ အၿမဲ စစ္ေဆးပါ။

· အခန္းတံခါးကို ပိတ္ထားပါက မီးႏွင့္ မီးခိုးေငြ႕မ်ား အလ်င္အျမန္ ပ်႕ႏွ
ံ ႕ျခင္
ံ းကို ေနွာင့္ေႏွးေစႏိုင္ပါသည္။

❹ 119သို႔ သတင္းပို႔ပါ။
· အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေရွာင္ဖယ္ၿပီးေနာက္ 119သို႔
သတင္းပို႔ပါ။

· လက္ကိုင္ဖုန္းရွိ၍ သတင္းပို႔ႏုငိ ္ပါက အလ်င္အျမန္

သတင္းပို႔ပါ၊ သတင္းပို႔ေနသျဖင့္ ေရွာင္ခ်ိန္ ေနာက္
က်မႈမ်ဳးိ မျဖစ္ေစရန္ သတိထားရမည္။

❺ ေရွာင္ဖယ္ၿပီးေနာက္ လူဦးေရ စစ္ေဆးရမည္။
· ကစားကြင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အႏၱရာယ္
ကင္းသည့္ ေနရာသို႔ ေရွာင္ဖယ္ၿပီးေနာက္ လူဦးေရ
အား စစ္ေဆးရမည္။

· အနီးနားတြင္ မေတြ႕ေသာ လူရွိပါက မီးသတ္ဝန္ထမ္းအား
အသိေပးရမည္။

မီးေဘး
ကယ္ဆယ္ေရး
မီးေလာင္ေနသည္

❶ မီးခိုးေငြ႕ (သို႔) မီးေလာင္ေနသည္ကို
ေတြ႕ေသာအခါ
·

Fire!

1

2

ဆင္းသက္သည့္

မီးေလာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက မီး၊ဟုေအာ္၍
ျဖစ္ေစ အေရးေပၚဘဲလ္တီး၍ ျဖစ္ေစ အနီးနား
လူမ်ားသိေအာင္ အသိေပးပါ။

ကိုေတြ႕ေသာအခါ

ေျမျပင္သို႔
ႀကိဳးအသံုးျပဳနည္း

❷ မီးကို ၿငိမ္းသတ္သင့္သည္ ေရွာင္ဖယ္သင့္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။
·

မီးညႊန္႔က ေခါင္ထိပ္ထိ မေရာက္ေသးေသာ မီးငယ္ျဖစ္ပါက မီးသတ္ေဆးဘူး ၊ ေရ ၊
ေရပံုးစသည္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ အလ်င္အျမန္ ၿငိမ္းသတ္ပါ။

·

မီးညႊန္႔က ႀကီးလာ၍ ေရွာင္ဖယ္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ ေရစိုေနေသာ တဘက္ (သို႔)
ေစာင္ကို အသံုးျပဳ၍ ေလွကားမွ အျပင္သို႔ ထြက္ပါ။

·

အျပင္သို႔ ထြက္ရန္ ခက္ခဲပါက ဝရန္တာအကန္႔မွ ေဘးအိမ္သို႔ ေရွာင္ဖယ္သည္ျဖစ္ေစ
အေရးေပၚႀကိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ျပတင္းေပါက္မွ ထြက္ေသာ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည္
ျဖစ္ေစ၊ အိမ္တြင္းေရွာင္ဖယ္ႏုင
ိ ္ေသာ ေနရာတြင္ ေရွာင္တိမ္းေနၿပီး မီးၿငိမ္းသည့္အခ်န္ိ မွ
ထြက္လာေသာနည္းလမ္း စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳရမည္။

※

မီးခိုးေငြ႕မွ

လက္ကိုင္ကြင္းတြင္ ႀကိဳး၏
ခ်တ္
ိ ကို ခ်တ္
ိ ၍ ပိတ္ပါ။

3

1992ႏွစ္ 10လပိုင္း မတိုင္ခင္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွ၍ိ ေဆာက္ထားေသာ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္
မီးေဘးကာကြယ္ေရး အေဆာက္အဦးမ်ားမတပ္ဆင္ထားသည့္အတြက္ သတိထားရမည္
ျဖစ္ၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရေစရန္
ွိ
အေဆာက္အဦးမ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳလွ်က္ရပါ
ွိ
သည္။

1

4

ေျမျပင္ဆင္းႀကိဳးခါးပတ္အား
ရင္ဘတ္အထိ ခ်တ္
ိ ၍ ႀကိဳးကိုတင္းပါ။

မီးၿငိမ္းသတ္

2

လက္ကိုင္ကြင္းကို ျပတင္းေပါက္အျပင္
ဘက္သို႔ တြန္း၍ ႀကိဳးကို ပစ္ခ်ပါ။

1

နံရံကို ကိုင္၍ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ
ဆင္းသက္ပါ။

2

ရာတြင္

ေရွာင္ဖယ္

မီးသတ္ေဆးဘူး

ႏိုင္ေသာ

အသံုးျပဳနည္း

အေနအထား
လက္ကိုင္ပုဝါ၊ အဝတ္ စသည္တို႔ကို
အသံုးျပဳ၍ ႏွာေခါင္းကို အုပ္ထားပါ။

3

က်န္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ နံရံကို ကိုင္ပါ။

ခႏၶာကိုယ္ကို ကိုင္းထားပါ။

4

တစ္ဘက္တည္းကို ဦးတည္၍
အလ်င္အျမန္ အျပင္သို႔ ထြက္ပါ။

ပင္းကို ျဖဳတ္ပါ။

3

လက္ကိုင္ကို တင္းက်ပ္စြာ ဖိႏပ္
ွ ိ ပါ။

ႏႈတ္သီးအတံကို ကိုင္၍
မီးရွိရာအရပ္ကို ဦးတည္ပါ။

4

အမႈန္႔ကို ႏွ႔စ
ံ ပ္စြာ ဖ်န္းပါ။

※ အိမ္တြင္းမွ အျပင္သို႔ ထြက္သည့္အခ်ိန္ကို ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍ တံခါးဘက္ ေက်ာေပး၍
အသံုးျပဳပါ။

မီးၿငိမ္းသတ္

1

2

ရာတြင္
မီးသတ္ပိုက္
အသံုးျပဳပံု

ႏွစ္ေယာက္အနက္မွ တစ္ေယာက္က
အရင္ မီးသတ္ပိုက္ထည့္ထားေသာ
အကန္႔ တံခါးကို ဖြင့္၍ ပိုက္ေခါင္းႏွင့္
ပိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္သြယ္ထားျခင္း
ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။

3

၁၁၉

❶ သာမန္ဖုန္း

သတင္းပို႔နည္း

①

ဖုန္းခြက္ကို ကိုင္၍ ေခၚဆိုသည့္ဖုန္းကို စစ္ေဆးျခင္း

②

အစဥ္အတိုင္း ၁၁၉နံပါတ္အား ႏွိပ္ပါ။

③

မီးသတ္ဝန္ထမ္း၏ ေမးခြန္းအား ေျဖဆိုပါ။

ပိုက္ကို အျပင္သို႔ ထုတ္ရာတြင္ ေခါက္မေန
ေစရန္ သတိျပဳ၍ မီးေလာင္ေနသည့္
ေနရာအထိ ရွည္ရွည္ ဆြဆ
ဲ န္႔ၿပီးေနာက္
ပိုက္ကို ကိုင္၍ မီးၿငိမ္းသတ္ပါ။

❷ လက္ကိုင္ဖုန္း

4

①

၁၁၉နံပါတ္ကို ႏွိပ္ပါ

②

မီးသတ္ဝန္ထမ္း၏ ေမးခြန္းအား ေျဖဆိုပါ။

❸ အင္တာနက္
①
②
③
④
⑤

က်န္တစ္ေယာက္မွ ပိုက္ေခါင္းကို လွည့္၍ ပိုက္ေခါင္း၏ အဆံုးကို လွည့္၍ ေရပမာဏ
ေရထြက္လာပါက အျမန္ ပိုက္ကို ေျပးကိုင္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ မီးၿငိမ္းသတ္ပါ။
ကာ အကူအညီေပးပါ။

မီးၿငိမ္းသတ္

1

2

①
②
③
④

အဝတ္တြင္
မီးစြေ
ဲ သာအခါ

3

မ်က္စိ၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ကို အုပ္ထားပါ။

4

ၾကမ္းျပင္တြင္ ေမွာက္ခ်လိုက္ပါ။

သတင္းပို႔ရန္ ဆိုေသာ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
အမည္ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္ ျဖည့္ပါ။
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္အရာကို တိက်စြာ ေရးျဖည့္ပါ။
မွတ္ပံုတင္ျခင္းတြင္ လုပ္မည္ဆိုသည္ကို ႏွိပ္ပါ။

❹ အမ်ားသံုးတယ္လီဖုန္း

ရာတြင္

လုပ္လက္စ အလုပ္ကို ရပ္ပါ။

အင္တာနက္ခ်တ္
ိ ပါ။

ဖုန္းခြက္ကို ကိုင္ပါ။
အေရးေပၚနံပါတ္ိကို နွိပ္ပါ။
၁၁၉နံပါတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
မီးသတ္ဝန္ထမ္း၏ ေမးခြန္းအား ေျဖဆိုပါ။

Tip!
မိမိအား ကာကြယ္ေပးေနေသာ မီးေဘးကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား

မီးၿငိမ္းသည္အထိ လွိမ့္ပါ။

※ မ်က္ႏွာ မီးမဟပ္ေစရန္ႏွင့္ မီးခိုးေငြ႕မ်ား အဆုတ္ထဲ မဝင္ေအာင္ သတိျပဳပါ။

မီးေဘးalarm, ﬁre detector ၊ ေရပန္၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး အလိုအေလ်ာက္မီးသတ္ေဆးဘူး စသည္

