ឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអគ្គិភ័យឬផ្សែង (Smoke Alarm)

ឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអគ្គិភ័យ ឬផ្សែងផ្តល់លោកអ្នកនូវការព្រមានជាមុនអំពីអគ្គិភ័យ និងផ្តល់
ឲ្យលោកអ្នកនូវពេលសម្រាប់រត់គេចដោយសុវត្ថិភាព។ ច្បាប់នៃរដ្ឋវិចតូរីយ៉ាតម្រូវឲ្យមានឧបករណ៍នេះយ៉ាងតិចមួយ
នៅតាមជាន់នីមួយៗនៃគេហដ្ឋានទាំងអស់។ មានតែ ឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអគ្គិភ័យ ឬផ្សែងដែលមា
នដំណើរការពេញលេញប៉ុណ្ណោះ ដែលសង្រ្គោះអាយុជីវិតបាន។
ដោយគ្មានឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអគ្គិភ័យ ឬផ្សែងដែលមានដំណើរការពេញលេញនៅក្នុងផ្ទះ
លោកអ្នក, លោកអ្នកទំនងជាកើតមានការបាត់បង់និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន
u57%, ទំនងជាកើតមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរចំនួន u26% ហើយទំនងជាមានឱកាសបាត់បង់ជីវិត ច្រើនជាងអ្នកដែលមានឧ
បករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអគ្គិភ័យ ឬផ្សែងដែលមានដំណើរការពេញលេញដល់ទៅuបួនដងឯណោះ។

1. សេវាពន្លត់អគ្គិភ័យអូស្រ្តាលីទាំងអស់ស្នើឲ្ យប្រើឧប
ករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអគ្គិ ភ័យ
ឬផ្សែងប្រភេទរស្មីអគ្គិសនី (photoelectric smoke alarms)។
2. ត្រូវដំឡើងឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអ		
2
គ្គិភ័យ ឬផ្សែងនៅនឹងពិតាន។
3.
ចម្ងាយយ៉ាងតិច 30 សង់ទីម៉ែត្រពីជញ្ជាំង។
1
4. រៀងរាល់ដប់ឆ្នាំ ត្រូវផ្លាស់ឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេ
4
ងនៅពេលមានអគ្គិភ័យ ឬផ្សែងទាំងអស់ ដោយរួម
5
3
ទាំងឧបករណ៍ដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងចរន្តអគ្គិសនី។
5. រៀងរាល់ឆ្នាំ ផ្លាស់ថ្មពិលនៅក្នុងឧប
6
ករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអគ្គិភ័យ
ឬផ្សែងរបស់លោកអ្នក ហើយបោសសម្អាតធូលី នៅជុំវិញគម្របខាងក្រៅដោយថ្នមៗ។
6. រៀងរាល់ខែ ចុចគន្លឹះធ្វើតេស្តនៅ លើឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេ លមានអគ្គិភ័យ 			
ឬផ្សែងនៅរៀងរាល់ខែ និងរង់ចាំទាល់តែឮសំឡេងស្រែកប៊ីប, ប៊ីបប៊ីប។

ផែនការរត់ចេញពីផ្ទះ

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវែឹងថាអ្វីដែលត្រូវធ្វី ត្រសិនធរីអ្គ្គិភ័យធកីរមានធ ងី ។ សូមធ្វីតាមវធាិ នទងំ
ធនេះ ធែីមបធី ្វីគ្ធត្មាងពីរធរៀរដែលអ្នកអាចនឹងធគ្ចផុរពីអ្គ្គិភ័យកុនងផទេះររស់អ្នក ធ យី ហារ់អ្នុវរតជា
មួយត្កុមត្គ្ួសារទងំ មូល។
សូមត្ាកែថាអ្នកអាចធគ្ចធចញពីផទេះររស់អ្នកកុនងត្ារន្ទទ ន់។ ចូរចងចថាំ អ្នកពុំអាចធគ្ចធចញានធ យី
ត្រសិនធរីអ្នកាន ចក់ជារ់ាំងធសាទវរររស់អ្នក។
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1. ត្រូវបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានទាបនិងគេចចេញពីផ្សែង។
2. បើមានសុវត្ថិភាព សូមបិទទ្វារទាំងឡាយដើម្បីពន្យឺតកា
ររាលដាលនៃភ្លើងឆេះនិងផ្សែង។
3. សូមស្រែកប្រាប់អ្នកឯទៀតនៅតាមផ្លូវរត់ចេញរបស់		
លោកអ្នក។
4. ត្រូវចាកចេញនិងកុំចូលទៅផ្ទះវិញ។
5. ជួបគ្នានៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយដូចជានៅកន្លែង
ប្រអប់សំបុត្រនៅក្រៅផ្ទះលោកអ្នក។
6. ទូរស័ព្ទទៅលេខ 000 (សូន្យបីដង) ពីទូរស័ព្ទដៃ 		
ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជិតខាង។ ស្នើសុំជួបផ្នែកអគ្គិភ័យ។
(FIRE)
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បន្ទប់ចង្ក្រានបាយ និងការចម្អិនអាហារ

ការចម្អិនអាហារនៅបន្ទប់ចង្រ្កានបាយគឺជាមូលហេ
តុធំបង្អស់ដែលធ្វើឲ្យមានអគ្គិភ័យក្នុងផ្ទះ។ អគ្គិភ័យនៅក្នុងបន្ទប់ចង្រ្កានបាយរបស់លោកអ្នកអា
ចបង្កការខូចខាតដ៏ធំធេង។ អគ្គិភ័យនៅបន្ទប់ចង្រ្កានបាយជាហេតុធ្វើឲ្យមានរបួសផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងកម្រិ
តមួយដ៏ខ្ពស់។ សូមយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ចង្រ្កានបាយ។
គួរទុកដាក់បំពង់បាញ់ពន្លត់ភ្លើងនិងភួយគ្របពន្លត់ភ្លើងនៅក្នុងរង្វង់កន្លែងងាយយកបាន ប៉ុន្តែឲ្
យឆ្ងាយពីកន្លែងចម្អិនអាហារ។ កងពន្លត់អគ្គិភ័យ MFB សូមស្នើឲ្យលោកអ្នកប្រើបំពង់បាញ់ពន្ល
ត់ភ្លើងឬភួយពន្លត់ភ្លើងនៅក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តថាអាច
ប្រើវាដោយសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះ។

1. មើលខុសត្រូវកុមារជានិច្ចនៅក្នុ បន្ទប់ចង្រ្កានបាយ។
កុំឲ្យកុមារនៅ ក្បែរជើងក្រាននិងឡចម្អិនអាហារ។ 			
ដាក់ដៃឆ្នាំងចូលទៅផ្នែកខាងក្នុង។
2. កុំទុកឲ្យមានកំណកខ្លាញ់ ធូលី និងប្រេងកាន់តែ
ផ្ដុំច្រើននៅលើជើងក្រាន ចង្អើរអាំងសាច់
3
5
គម្
របកង្ហារបូមខ្យល់ និងកន្លែងចម្អិនអាហារ។
2
1
4
3. ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ចង្ក្រានបាយ ដោ
យកុំទុកការចម្អិនអាហារលើចង្រ្កានចោលឲ្ យសោះ។
4. ត្រូវទុកដាក់សារធាតុឆេះបានដូចជាកន្សែងនិង
ក្រដាសជូតចានឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងប្រភពចម្អិន 				
និងកម្តៅអាហារ។
5. ត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា គ្រឿងឧបករណ៍ចម្ អិនក្នុងបន្ទប់ចង្ក្រានបាយ មានភាពស្អាត
និងដំណើរការបានល្អ។

បន្ទប់ដំណេក

គ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យមានភាពខ្លាំងក្លាបំផុតនៅពេលយប់
នៅគ្រាដែលលោកអ្នកលង់ដំណេក។ យើងអាចបាត់បង់ឃានវិញ្ញាណនៅពេលយើងលង់ដំ
ណេក ។ ដោយគ្មានឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអគ្គិភ័យ ឬផ្សែងដែលដំណើរការល្អ
លោកអ្នកប្រហែលជាមិនភ្ញាក់ពីដំណេក ឬភ្ញាក់ជ្រុលពេលទៅហើយដើម្បីរត់គេចខ្លួនដោ
យសុវត្ថិភាព។ ត្រូវដាក់ឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងនៅពេលមានអគ្គិភ័យ ឬផ្សែង (Smoke Alarm)
នៅខាងក្រៅបន្ទប់ដំណេកនានា។ ត្រូវដាក់ឧបករណ៍នេះថែមទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ដំណេកណាមួយដែលបិទ
ទ្វារនៅពេលទទួលទានដំណេក។

1. ការជក់បារីនៅលើគ្រែដំណេកមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណា
ស់។ កុំជក់បារីនៅលើគ្រែដំណេកឲ្យសោះ។
1
2
2. ត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ថា មិនត្រូវដាក់គ្រឿងឧបករ
ណ៍អគ្គិសនីដូចជាប្រដាប់ផ្លុំសក់, ប្រដាប់តម្រង់សក់
5
និងឡែបថបកុំព្យូទ័រនៅលើគ្រែឡើយ។
3. បើកកុងតាក់ភួយអគ្គិសនីនៅពេល30នាទីមុនពេលចូលដំ
6
ណេក និងបិទកុងតាក់វិញនៅពេលឡើងលើគ្រែដំណេក។
4. សូមរៀបដាក់ភួយអគ្គិសនីឲ្យរាបស្មើនៅ
លើគ្រែដំណេកដោយមានកុងតាក់បញ្ជានៅ
3
4
ចំហៀងគ្រែ។ សូមឆែករកមើលខ្សែភ្លើង
ដាច់និងសឹករិលឲ្យបានទៀងទាត់។
5. សូមចងចាំក្នុងការដាក់បន្ថែមនូវឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេង នៅពេលមានអគ្គិភ័យ 					
ឬផ្សែងនៅក្នុងបន្ទប់ដំណេក ទាំងអស់ដែលបិទទ្វារនៅពេលចូលដំណេក។
6. ទិញកញ្ចប់កម្តៅដែលមានសេចក្តីណែនាំតែប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រើវាទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុ
មហ៊ុនផលិត។
This information sheet is to be distributed with the home fire safety booklet, P443

កម្តៅ

ឧបករណ៍កម្តៅអាចមានរួមទាំងគ្រឿងឧបករណ៍ប្រើអគ្គិសនីនិងឧស្ម័ន,
កន្លែងដុតភ្លើងដែលបើកចំហ ឧបករណ៍កម្តៅប្រើឧស / ឡចំហេះយឺតៗ ឬឧបករណ៍កម្
តៅដែលកាន់យកតាមខ្លួនបានដោយមានរួមទាំងឧបករណ៍ប្រើអគ្គិសនី, ឧស្ម័ន និងប្រេងកាត។
អគ្គិភ័យដែលបណ្តាលដោយកម្តៅ កើនឡើងក្នុងអំឡុងរដូវរងា។
ត្រូវបិទឧបករណ៍កម្តៅដែលអាចយកតាមខ្លួនបានទាំងអស់ និងពន្លត់ភ្លើងចំហទាំងឡាយ
មុនពេលចាកចេញពីផ្ទះឬចូលដំណេក។
1. ដាក់ហាលសម្ងួតខោអាវនិងវត្ថុឯទៀតឲ្យ		
នៅចម្ងាយយ៉ាងតិចមួយម៉ែត្រពីឧបករណ៍កម្		
តៅទាំងអស់។
1
2. សូមធ្វើឲ្យប្រាកដថា គ្រឿងឧបករណ៍កម្តៅ		
5
ត្រូវបានដាក់ដំឡើង, ថែទាំ និងប្រតិបត្តិការដោ		
យយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ផលិត។
3
4
3. ត្រូវប្រើរនាំងផ្កាភ្លើងនៅខាងមុខកន្លែងដុ		
6
2
តភ្លើងចំហជានិច្ច។
4. គួរសម្អាតបំពង់បង្ហុយផ្សែងនិងបំពង់ផ្សែង		
រៀងរាល់ឆ្នាំ។
5. ត្រូវរក្សាឥន្ធនៈនិងសារធាតុចំហេះនៅចម្ងាយ		
យ៉ាងតិចមួយម៉ែត្រពីភ្លើង។
6. ត្រូវមើលខុសត្រូវកុមារនៅក្បែរឧបករណ៍កម្តៅគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់។ សូមរក្សាចម្ងាយសុវត្ថិភាពរវាង
កុមារនឹងឧបករណ៍កម្តៅ។

អគ្គិសនី

គ្រឿងឧបករណ៍អគ្គិសនីទាំងឡាយរួមទាំងក្បាលចែកចាយចរន្តសម្រាប់កន្លែងស៊កពីរ (double adaptors), បន្
ទះចែកចាយចរន្តមានកន្លែងស៊កច្រើន (power boards) និងខ្សែភ្លើងបន្លាយបន្ថែម គឺជាមូលហេតុកាន់
តែច្រើនឡើងនៃការបង្កអគ្គិភ័យ។ ត្រូវធ្វើទៅតាមសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតជាប់ជានិច្ច នៅ
ពេលប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបករណ៍អគ្គិសនីណាមួយ។
ការប្រើគ្រឿងបរិក្ខារនិងគ្រឿងអគ្គិសនីដែលខូចខាត អាចបណ្តាលឲ្យមានអគ្គិភ័យ។ សូមប្រើតែគ្រឿ
ងឧបករណ៍ណាដែលមានដំណើរការល្អប៉ុណ្ណោះ។
1. ប្រើអំពូលភ្លើងដែលស៊ីភ្លើងតិចសម្រាប់ចង្កៀ
ងអគ្គិសនីដាក់លើតុ។
2. សូមធ្វើឲ្យប្រាកដថា អេក្រង់, ឡែបថបកុំព្យូទ័រ, 		
ទូរទស្សន៍ និងគ្រឿងបរិក្ខារឯទៀតមានខ្យល់ចេញ
6
2
3
ចូលល្អនៅជុំវិញវា ហើយមិនស្ថិតនៅក្នុងកន្លែ
4
ងគ្មានខ្យល់ចេញចូលឬមានគម្របឡើយ។
3. បិទគ្រឿងឧបករណ៍អគ្គិសនីទាំងអស់នៅកន្លែងកុង
5
1
តាក់ស៊កភ្លើង នៅពេលមិនប្រើវា។
4. សូមប្រើជាងភ្លើងដែលមានការទទួលស្គាល់តែប៉ុ
ណ្ណោះ ក្នុងការជួសជុលគ្រឿងឧបករណ៍អគ្គិស
នី, ខ្សែភ្លើងឬគ្រឿងបរិក្ខារអគ្គិសនីដែលខូចខា
តឬមានបញ្ហា។
5. សូមចៀសវាងការប្រើក្បាលចែកចាយចរន្តសម្រាប់កន្លែងស៊កពីរ (double adaptors)។
6. ប្រើបន្ទះចែកចាយចរន្តមានកន្លែងស៊កច្រើន (power boards) ទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផ
លិត ដោយកុំឲ្យប្រើហួសកម្លាំងភ្លើង ហើយសូមឆែករកមើលការខូចខាតជាប្រក្រតី។
STOP

អណ្តាតភ្លើងចំហ

ទៀន, ធូប និងសារធាតុដុតប្រេងក្រអូបត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការប្រតិបត្ដិកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងសង្គម, វប្បធម៌
និងសាសនា។ នៅពេលប្រើវត្ថុទាំងនេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នកប្រើវាទៅតាមវិធីមានសុវត្ថិ
ភាពដើម្បីចៀសវាងការបង្កអគ្គិភ័យ។
ត្រូវពន្លត់ភ្លើងបារី, ទៀន, ធូប និងសារធាតុដុតប្រេងក្រអូប ជានិច្ចមុនពេលចាកចេញពីផ្ទះ ឬចូលដំណេក។

1

2

3

4

1. សូមកុំឲ្យវាំងនននិងសារធាតុចំហេះឯទៀតនៅជិតអ
ណ្តាតភ្លើងចំហគ្រប់ពេលជានិច្ច។
2. សូមធ្វើឲ្យប្រាកដថា កុមារនិងសត្វទាំងឡាយ		
ស្ថិតនៅចម្ងាយមានសុវត្ថិភាពពីទៀន, ធូប 		
និងសារធាតុដុតប្រេងក្រអូប។
3. សូមប្រើតែទៀន, ធូប និងសារធាតុដុតប្រេងក្រអូបប៉ុ
ណ្ណោះ នៅលើផ្ទៃដែលគ្មានសារធាតុចំហេះនិ
ងនៅនឹងល្អ។
4. គួរមានការគ្រប់គ្រងជានិច្ចនូវការប្រើអណ្តាតភ្លើង
ចំហ។
5. ប្រើប្រដាប់គោះបារីមានទម្ងន់ធ្ងន់និងមានមាត់ខ្ព
ស់ ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យដួលកំពប់ ហើយពន្លត់ភ្		
លើងបារីឲ្យបានពេញលេញជានិច្ច។
6. សូមទុកដាក់បារី, ដែកកេះ និងឈើគូស 			
កុំឲ្យកុមារយកបាន។

5

6

កន្លែងបោកគក់ និង កន្លែងអាំងសាច់

កន្លែងបោកគក់មានគ្រឿងបរិក្ខារអគ្គិសនីជាច្រើនដូចជាម៉ាស៊ីនបោកខោអាវនិងម៉ាស៊ីនសម្ងួត ហើយ
ត្រូវបានប្រើជាកន្លែងទុកផលិតផលសម្អាតនិងសារធាតុគីមី។ ការថែរក្សានិងទុកដាក់ឲ្យបានល្អគឺជាការសំ
ខាន់ក្រៃលែងសម្រាប់កន្លែងបោកគក់ដែលមានសុវត្ថិភាព។
សូមមើលខុសត្រូវកុមារជានិច្ចនៅជុំវិញកន្លែងអាំងសាច់។ សូមកុំពិសាស្រាច្រើនហួសបើលោកអ្នកកំពុង
អាំងសាច់ ដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនលោកអ្នកនិងអ្នកដទៃរលាកភ្លើង។
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1. សូមប្រើចង្រ្កានអាំងសាច់របស់លោកអ្នក
នៅតែខាងក្រៅផ្ទះប៉ុណ្ណោះ ហើយដា
ក់ចង្រ្កាននេះឲ្យនៅចម្ងាយមួយម៉ែត្រពីរបង,
រោងទុកដាក់អីវ៉ាន់នៅក្រៅផ្ទះ និងជញ្ជាំង។
2. សូមធ្វើឲ្យប្រាកដថា មានទុយយោទឹក ហើយតំណ
ទាំងឡាយមានភាពជាប់ល្អនិងមិនលេចទឹកឡើយ។
3. សូមឆែកមើលថាតើថ្ងៃខែឆ្នាំធ្វើតេស្តនៃធុងឧស្
ម័នមានសុពលភាពនៅគ្រាសព្វថ្ងៃឬទេ។
4. សូមសម្អាតក្រណាត់តម្រងនៅបន្ទាប់ពីការប្រើម្ត
ងៗ។
5. សូមទុកដាក់គ្រឿងឧបករណ៍អគ្គិសនីឲ្យឆ្ងាយពី
ទឹក។
6. សូមទុកឲ្យម៉ាស៊ីនសម្ងួតបញ្ចប់ដំណើរបន្ថយកម្
តៅពេញលេញជានិច្ចសិន មុននឹងបញ្ឈប់វា។
7. សូមទុកដាក់សារធាតុគីមីកុំឲ្យកុមារយកបាន។
STOP

