အိမ္တြင္း

Burmese

မီးေဘးအႏၱရာယ္
လုံၿခဳံေရး

မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာ
ကြယ္ေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္၏
ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္

အိမ္တြင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အိိမ���င္းး� မ��ေဘးးအႏၱၱ�ရာာယ္္လုံံ�ၿခ�ေ�ရးး

မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရးမွာ
အိမ္မွစသည္
သင့္အိမ္တြင္းမီးေလာင္မႈတစ္ခုသည္ အႀကီးအက်ယ္ဖ်က္ဆီးတတ္သည္၊ ေသေစႏုိင္သည္အထိ
ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ မီးစေလာင္သည္ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာျပန္႔သြားၿပီး သင္ႏွင့္ သင္ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားအား
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွာ အလြန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဆုိေသာ္လည္း
သင္ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ သင့္မိသားစု၊ သင့္အိမ္ကို ကာကြယ္ရန္ သင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အရာမ်ားစြာရွိပါသည္။
ဗစ္တုိးရီးယားမီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္

ဤလက္စစ
ဲြ ာအုပရ
္ ိွ အႀကံဥာဏ္မ်ားသည္ အိမတ
္ င
ြ း္ မီးေလာင္

ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အိမ္တြင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္

ကၽြမး္ မႈမ်ားကို မည္သက
႔ုိ ာကြယၿ္ ပီး သင္ႏင
ွ သ
့္ င္ခ်စ္ရသူမ်ားအား

လုံၿခဳံေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေဘးကင္းလုၿံ ခဳံေအာင္ မည္သထ
႔ုိ ားရွရ
ိ မည္တက
႔ုိ ုိ သိရႏ
ိွ င
ို ရ
္ န္

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္သားမ်ားအား မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္

ကူညေ
ီ ပးမည္ျဖစ္သည္။ သင့အ
္ မ
ိ က
္ ုိ မီးေဘးအႏၱရာယ္

အသိုက္အဝန္းမ်ားအား ေဘးကင္းလုံၿခဳံေစရန္

ကင္းေဝးေအာင္လပ
ု ျ္ ခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ပါက မည္သလ
႔ို ပ
ု ေ
္ ဆာင္ရမည္ကုိ

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

သိရျိွ ခင္းသည္ ေသေရးရွငေ
္ ရးၾကား ျခားနားမႈတစ္ချု ဖစ္ႏင
ို သ
္ ည္။

ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္

အေရးပါသည့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး သတင္း သို႔မဟုတ္

ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ားမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္သည့္

အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုကို အေလးေပးေဖာ္ျပသည့္ ဤအမွတ္အသားကုိ

အႏၱရာယ္ ပိုမိုရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔အိမ္၏မီးေဘးအႏၱရာယ္မွ

ဂ႐ုျပဳၾကည့္ပါ။

မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ပိုမ်ားသည္။

ဟိုင္း ကၽြႏု္ပ္က FRANKIE
ျဖစ္ပါသည္ ဤအခ်က္မ်ားမွာ
မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္၏
အေရးႀကီးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္ -

ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေသာ မီးခိုးအခ်က္ေပးကိရိယာတစ္ခု
တပ္ဆင္ၿပီး ပုံမွန္စစ္ေဆးပါ။
အိမ္တြင္ မီးအႏၱရာယ္မ်ားကို သတိထားပါ။
အ
 ိမ္တြင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္လြတ္ေျမာက္ေရး
အစီအစဥ္တစ္ခု ထားၿပီး ပုံမွန္ေလ့က်င့္ပါ။
သ
 င့္အိမ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပါက အျပင္သုိ႔ထြက္ပါ။
ေနအိမ္ျပင္ပတြင္ေနၿပီး သုညသုံးလုံး(000) ကို ေခၚဆုိပါ။
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အိ
အိိမ
မ�္တ
��ြင
င္းး္း� မ�
မီ�းေဘးးအႏၱၱ�
ေဘးအႏၱရာ
ရာယ္္
ာယ္လုံ
လံ�ၿု ခ�ေ�ရးး
ခဳံေရး

မီးသည္ လ်င္ျမန္သည္
ယခုေလာက္ဆုိလွ်င္
မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားသည္
မီးခိုးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီး
မိသားစုကို

30

အခ်က္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သင့္သည္။

စကၠန္႔
သတိေပးခ်က္မရွိပါက မီးသည္
ထိန္းခ်ဳပ္မရျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
လ်င္ျမန္စြာ အားေကာင္းလာၿပီး
အဆိပ္သင့္ေစေသာ မီးခိုးမ်ား

60

ျဖစ္လာမည္။

စကၠန္႔
မီးသည္ 800
ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္ထက္ေက်ာ္၍
ေရာက္ရွိလာမည္။
အခန္းတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားအားလုံး

3

မီးစြဲႏိုင္ၿပီး အိမ္တြင္းရွိ
အျခားအခန္းမ်ားဆီသို႔
ျပန္႔သြားႏိုင္မည္။

မိနစ္
TFS (Tasmania မီးသတ္ဝန္ေဆာင္မႈ) မွ ဓာတ္ပုံမ်ား

မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရးမွာ အိမ္မွစသည္

3

မီးခိုးအခ်က္
ျပကိရိယာ
ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေသာ မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကသာ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္ႏုိင္ပါမည္။
ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေသာ မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာတစ္ခု မရွိပါက သင္သည္
ေနအိမ္မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈတစ္ခုမွာ ေသဆုံးႏုိင္သည့္အလားအလာ ပိုမ်ားသည္။
ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေသာ မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာသည္ သင့္အား

အသက္ႀကီးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသုံးျပဳသည့္

မီးအႏၱရာယ္ကို ေစာလ်င္စြာသတိေပးႏုိင္ၿပီး ေဘးကင္းစြာေရွာင္

အခ်ိဳ႕ေသာ တစ္ကိုယ္ေရ သတိေပးခ်က္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မီးခိုး

တိမ္းလြတ္ေျမာက္ရန္ အခ်ိန္ ေပးသည္။ သင့့္အိမ္၏အထပ္တိုင္းတြင္

သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ား ပါဝင္နိုင္သည္။ ၎ကို သင္၏

အနည္းဆုံးမီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာ တစ္ခု တပ္ဆင္ထားသင့္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူႏွင့္ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလုိသည္မ်ားရွိပါက
frv.vic.gov.au ႏွင့္ cfa.vic.gov.au တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အထူးစီမံထားေသာ မီးခိုးသတိေပးခ်က္မ်ားမွာ နားမၾကားသူမ်ား
သို႔မဟုတ္ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ ရရွိနိုင္ပါသည္။
အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိရန္အတြက္ expression.com.au တြင္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ

အစိုးရိမ္မႀကီးပါႏွင့္၊
ကၽြႏု္ပ္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္း
လုိက္နာပါ သင့္တြင္ 9-ဗို႔ဘက္ထရီတပ္ဆင္ထားသည့္ မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိ
ယာတစ္ခုရွိလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ဘက္ထရီ လဲေပးပါ။
သင့္မီးခိုးအခ်က္ေပးကိရိယာ၏ အျပင္ဘက္အဖုံးရွိ ဖုန္မ်ားကုိ
အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဖုန္ခါေပးပါ။
သင့္မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ
တီဟု တစ္ခ်က္တည္းျမည္သံထြက္လာပါက
ဘက္ထရီလဲရန္လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္
မီးခုိးအခ်က္ျပကိရိယာတြင္ ျပစ္ခ်က္တစ္ခုခုရွိေနၿပီး
လဲလွယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
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ၾသစေၾတးလ်မီးသတ္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကို
ေနထိုင္သည့္ဧရိယာမ်ားအားလုံး၊ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားႏွင့္ အိပ္ခန္းမ်ားအားလုံးတြင္
တပ္ဆင္ထားရန္ အႀကံျပဳထားသည္။
10 ႏွစ္ခံဘက္ထရီပါသည့္ မီးခုိးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ပါ။
ဗစ္တုိးရီးယား မီးသတ္ႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာတစ္ခု
အသက္ဝင္ခ်ိန္တြင္ အျခားအခ်က္ျပ ကိရိယာမ်ားအားလုံး အသံထြက္လာေစရန္ မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကို
အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထားရန္ အႀကံျပဳထားသည္။
သင္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက သင္၏အနံ႔ခံအာ႐ုံ ေပ်ာက္ေနႏုိင္သည္။ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေနေသာ
မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားသည္ မီးေလာင္ရာမွ မီးခိုးထြက္လာပါက အခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္

တီ
တီ
တ
ီ

စမ္းသပ္ရန္အတြက္ မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာေပၚမွ စမ္းသပ္ခလုတ္ကို လတိုင္းႏွိပ္ၿပီး ‘တီ တီ တီ’ ျမည္သည္အထိ
ေစာင့္ပါ။ တီဟုျမည္လွ်င္ သင့္မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာ အလုပ္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းျပသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

30 စင္တီမီတာ
အနည္းဆုံး

မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားအားလုံးကုိ 10 ႏွစ္တစ္ႀကိမ္
လစ္သီယမ္ ဘက္ထရီတုံးျဖင့္ လဲလွယ္ပါ။

အိမ္၏ အထပ္တိုင္းရွိ မ်က္ႏွာက်က္ေပၚတြင္ နံရံမွ
အနည္းဆုံး 30 စင္တီမီတာ ကြာ၍ တပ္ဆင္ပါ

မီးခိုးအခ်က္ျပကိရိယာ
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အိမ္တြင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္မွ
လြတ္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္
သင္သည္ မည္သည့္အိမ္အမ်ဳိးအစားတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပါက
မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ကို သိရွိထားရန္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးသည္။

သင္သည္ မီးေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုကို
ျမင္သည္ႏွင့္ အျပင္ထြက္ၿပီး ေနပါ

သင္၏ထြက္ေပါက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေအာင္ထားပါ။
သင္ အိမ္ထဲတြင္ရွိေနေသာအခါ မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ခဲ့ပါက သင္
ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိ္င္ရန္ ေသာ့ပိတ္ထားေသာ တံခါးမ်ားတြင္
အၿမဲတမ္းေသာ့ တပ္ထားပါ။
6

အိမ္တြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရး

အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ရပ္တစ္ခုအတြင္း
အိမ္တြင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္မွလြတ္ေျမာက္ေရး
အစီအစဥ္တစ္ခုရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

• ေအာက္သို႔ငုံ႔ၿပီး မီးခိုးႏွင့္မထိေတြ႔ေအာင္ေနပါ။
• အျပင္သို႔ထြက္လာစဥ္ လူမ်ားကို သတိေပးပါ။
• အႏၱရာယ္ကင္းပါက သင္အျပင္ထြက္ခ်ိန္တြင္ တံခါးမ်ားကို
ပိတ္ထားပါ။
• အျပင္ထြက္ၿပီး ေနပါ။
• သင့္အိမ္ျပင္ရွိ အႏၱရာယ္ကင္းေသာေနရာတစ္ခုတြင္ ဆုံပါ ဥပမာ စာတုိက္ေသတၱာ သို႔မဟုတ္ ေျခလ်င္လမ္း။
• သုညသုံးလုံး (000) သို႔ဆက္ၿပီး မီးေဘးအႏၱရာယ္အတြက္
အကူအညီေတာင္းပါ။

သင့္အိမ္နံပါတ္ကို လမ္းမွရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ထားပါ။

ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားၿပီး ေလ့က်င့္ထားသည့္ အိမ္တြင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္
လြတ္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္သည္ သင့္အသက္ကို ကယ္တင္ႏုိင္ပါသည္။
စာမ်က္ႏွာ 19 ကို ၾကည့္ပါ။

သင္သည္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးတစ္ခု၌ ေနသည္ဆုိပါက
အေရးေပၚထြက္ေပါက္ရွိရာေနရာမ်ားကို သိရွိထားၿပီး အၿမဲေလွကား
ကိုသာ အသုံးျပဳပါ။

သင္ထြက္မေျပးႏုိ္င္ဘူးဆုိလွ်င္...

အႏၱရာယ္ကင္းပါက မီးစြဲေနသည့္အခန္းတံခါးကို
ပိတ္ထားပါ။
မီးခိုးမ်ား၊ မီးမ်ားႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေဝးေဝးေနပါ။
သုညသုံးလုံး (000) သို႔ ဆက္ၿပီး မီးေဘးအႏၱရာယ္အတြက္
အကူအညီေတာင္းပါ။ အျပင္ထြက္ရန္ သင္ အကူအညီ
လုိအပ္ေနသည္ဟု ေျပာပါ - ဖုန္းမခ်လုိက္ပါႏွင့္။

အိမ္တြင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္
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လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ

လ်ွပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မီးသည္
အိမ္တြင္းမီးေလာင္မႈမ်ားတြင္
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမ်ားသည့္
အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။
လွ်ပ္စစ္မီးေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈအေၾကာင္း
ပိုမိုသိရွိလုိသည္မ်ားရွိပါက ဗစ္တိုးရီးယား
စြမ္းအင္လုံၿခဳံမႈ (Energy Safe Victoria)
ဝက္ဘ္ဆုိက္ esv.vic.gov.au တြင္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င္
အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ေနၿပီး
စစ္ေဆးၾကည့္ပါ

လွ်ပ္စစ္အသုံးအေဆာင္မ်ားအားလုံးတြင္ ၾသစေၾတးလ် စံႏႈန္း သို႔မဟုတ္
စည္းကမ္းလုိက္နာမႈဆုိင္ရာအမွတ္ (RCM) တစ္ခု ရွိသင့္ပါမည္။
ပါဝါဘုတ္မ်ားတြင္ ဝန္ပိုအကာအကြယ္ရွိေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုံးအုပ္ထားျခင္းမရွိရ၊
ဥပမာ - ေခါင္းအုံးမ်ားႏွင့္ ေစာင္မ်ား။
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အိမ္တြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရး

အိမ္တြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါဝါေထာက္ပံ့မႈ၊
အေသတပ္ထားသည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊
သယ္ေဆာင္ရလြယ္သည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊
ပါဝါဘုတ္မ်ားႏွင့္ မီးႀကိဳးရွည္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ားအနီးတြင္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းရန္ႏွင့္ ၎တို႔ပတ္လည္ သုိ႔မဟုတ္
အေပၚတြင္ မည္သည့္ အရာမွမရွိေစရန္ အေရးႀကီးသည္။
ပ်က္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ လွ်ပ္စစ္ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ဝုိင္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ားကုိ
ျပဳျပင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရထားေသာ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳပါ။

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ထားၿပီး
အပူမလြန္ကဲပါေစႏွင့္

ပလပ္ခုံတစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခုသာ ပလပ္ထုိးပါ။ ပါဝါဘုတ္မ်ားကို

ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္၊ ဆံပင္ေျဖာင့္စက္၊ လပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သုိ႔

ဝန္ပိုမျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ပလပ္ေပါက္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ပလပ္မ်ား

လွ်ပ္စစ္အသုံးအေဆာင္မ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္သည့္

‘စု’ၿပဳံမထည့္ပါႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားခံကိရိယာႏွစ္ဆင့္ အသုံးမျပဳပါႏွင့္။

မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ ထားျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အားသြင္းကိရိယာမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳပါ။

အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ကို မရပ္ခင္ အေအးခံစက္ဝန္း

မေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္တင္ၿပီး ပစၥည္းမ်ားကို

တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ အၿမဲထားပါ။ အသုံးမျပဳမီတိုင္းတြင္ ဆန္ကာစစ္

အားသြင္းၿပီး အားျပည့္သည္ႏွင့္ ပလပ္ျဖဳတ္ပါ။

(lint filter) ကို သန္႔ရွင္းပါ။

လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ
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မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္
ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း
မီးဖုိေခ်ာင္သည္ အိမ္တစ္အိမ္တြင္
မီးေလာင္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားသည့္ အခန္းျဖစ္သည္။
လူမရွိဘဲ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းသည္ မီးဖိုေခ်ာင္
မီးေလာင္မႈတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆုံးအေၾကာင္း
ရင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္
ေသခ်ာၾကည့္႐ႈပါ။
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ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္
အဆက္မျပတ္ ၾကည့္ေနပါ

မီးဖို၊ မီးဖိုေပၚမွ အပူျပား၊ ေပါင္းအိုးႏွင့္
အျခားအပူသုံးပစၥည္းမ်ားကုိ အိမ္မွမထြက္မီ သို႔မဟုတ္
မအိပ္မီ ပိတ္ထားျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာစစ္ပါ။
ဆီ သို႔မဟုတ္ ဆီေခ်းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မီးကိုၿငိွမ္းရန္
ေရကို မည္သည့္အခါမွ် မသုံးပါႏွင့္။
ကေလးမ်ားကို မီးဖုိေခ်ာင္တြင္ အၿမဲႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

အ

1

မီတာ

နည

္းဆ

ုံး

ေလာင္ကၽြမ္းႏို္င္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ရာႏွင့္ အပူအသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ အနည္းဆုံး 1 မီတာခန္႔အကြာတြင္ ထားပါ။

မီးသတ္ေဆးဘူးႏွင့္ မီးသတ္ေစာင္တစ္ခု မီးဖိုေခ်ာင္တုိင္းတြင္
ထားသင့္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ကင္းသည္ဟုထင္မွသာ အသုံးျပဳပါ။

မီးဖိုမ်က္ႏွာျပင္၊ အကင္စက္၊ ေပါင္းအိုး၊ အေညွာ္စုပ္စက္ႏွင့္
ခ်က္ျပဳတ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ဆီေခ်းမ်ားႏွင့္ ဆီမ်ား မရွိပါေစႏွင့္။

မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း

11

အပူေပးျခင္း
အပူေပးစက္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ေဆာင္းတြင္းလမ်ားတြင္ မီးေလာင္ရသည့္အဓိက
အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။
ပိုမိုသိရွိလုိသည္မ်ားရွိပါက ဗစ္တိုးရီးယား စြမ္းအင္လုံၿခဳံမႈ (Energy Safe
Victoria) ဝက္ဘ္ဆုိက္ esv.vic.gov.au တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

မအိပ္မီတြင္ အပူေပးစက္ကို ပိတ္ပါ

မီးခိုးေခါင္းတိုင္ႏွင့္ မီးခိုးထြက္တိုင္မ်ားအပါအဝင္ အိမ္တြင္းအပူေပးသည့္
ကိရိယာမ်ားကို ပုံမွန္သန္႔ရွင္းေပးၿပီး လက္မွတ္ရကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးကို
ေဆာင္ရြက္ခိုင္းပါ။
အိမ္မွမထြက္ခြာမီ သို႔မဟုတ္ မအိပ္မီ အပူေပးကိရိယာမ်ားအားလုံးကို
ပိတ္ၿပီး ဟင္းလင္းပြင့္မီးဖိုမ်ားကို ၿငိွမ္းပါ။

12

အိမ္တြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရး

1 မီီတာာ

ဟင္းလင္းပြင့္မီးဖိုေရွ႕တြင္
မီးကာတစ္ခုကို အၿမဲအသုံးျပဳပါ။

1မီီတာာ
အနည္းး�ဆုံးး��

1 မီီတာာ

ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို အပူရင္းျမစ္မ်ားအားလုံးမွ အနည္းဆုံး 1 မီတာခန္႔အကြာတြင္ ထားပါ။

မလႊင့္ပစ္မီတြင္ မီးခဲမ်ား ေအးေနျခင္းရွိမရွိကို စစ္ပါ။

ကေလးမ်ားအား အပူေပးစက္မ်ား၊
ဟင္းလင္းပြင့္မီးဖိုမ်ားအနီးတြင္ ႀကီးၾကပ္ေပးသင့္သည္။

အပူေပးျခင္း

13

စီးကရက္မ်ားႏွင့္
ဟင္းလင္းပြင့္မီးေတာက္မ်ား
စီးကရက္မ်ား၊ ဖေယာင္းတုိင္မ်ား၊ အေမႊးတုိင္မ်ားႏွင့္
ဆီမီးခြက္မ်ားသည္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္။
ဟင္းလင္းပြင့္မီးေတာက္ သို႔မဟုတ္ စီးကရက္တစ္ခုခုကို
အိမ္မွမထြက္ခြာမီ သို႔မဟုတ္ မအိပ္မီတြင္ အၿမဲၿငိွမ္းသတ္ပါ။

ဖေယာင္းတုိင္မ်ား၊
အေမႊးတုိင္မ်ားႏွင့္ ဆီမီးခြက္မ်ားကို
မေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာ ၿမဲၿမံသည့္
မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္သာ
အသုံးျပဳပါ။

14

အိမ္တြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရး

သည္းခံပါ၊ လက္နဲ႔မေတာက္လိုက္မိပါေစနဲ႔

အိပ္ရာထဲတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္။ အိပ္ရာထဲတြင္
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မီးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေသဆုံးမႈမ်ားတြင္
ထိပ္တန္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ဟင္းလင္းပြင့္မီးေတာက္မ်ားကို အၿမဲဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။
မီးျခစ္မ်ား၊ ယမ္းမီးျခစ္မ်ား၊ ဖေယာင္းတုိင္မ်ား၊ အေမႊးတုိင္မ်ားႏွင့္
ဆီမီးခြက္မ်ားကို ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမမီသည့္ေနရာတြင္ ထားပါ။
မီးေတာက္ေနသည့္ ဖေယာင္းတုိင္အစား အျခားေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို
စဥ္းစားပါ၊ ဥပမာ- ဘက္ထရီႏွင့္ဖြင့္သည့္ ဖေယာင္းတုိင္

ေပါ့ဆစြာစြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ
ေဆးလိပ္မ်ားသည္ အထပ္ေပါင္းမ်ားစြာျမင့္ေသာ
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္
ႀကီးမားေသာမီးေလာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

ေဆးလိပ္မ်ားကို ေလးလံၿပီး ေဘာင္ျမင့္သည့္ ေဆးလိပ္ျပာခြက္ထဲတြင္
ၿငိွမ္းၿပီး မလႊင့္ပစ္မီ မီးၿငိမ္းေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

1m
အနည္းး�ဆုံးး�� 1 မီီတာာ

လုိက္ကာမ်ားႏွင့္ အျခားမီးေလာင္လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို
ဟင္းလင္းပြင့္မီးေတာက္မ်ားႏွင့္ အနည္းဆုံး 1 မီတာခန္႔အကြာတြင္
ထားပါ။

သည္းခံပါ၊ လက္နဲ႔မေတာက္လိုက္မိပါေစနဲ႔ ၊ အထူးသျဖင့္
အထပ္မ်ားစြာပါေသာ အေဆာက္အအုံတစ္လုံးတြင္ ေနထိုင္လွ်င္
ျဖစ္သည္။

စီးကရက္မ်ားႏွင့္ ဟင္းလင္းပြင့္မီးေတာက္မ်ား

15

အိမ္ျပင္ပ
သင့္အိမ္တြင္ ေလသာခန္း၊ ၿခံဝင္း၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံ၊ ဂိုေထာင္
သို႔မဟုတ္ ကြပ္ပ်စ္တစ္ခုခု ရွိႏုိင္သည္။ ဓာတ္ေငြ႔ဘူးမ်ား၊
ဓာတ္ဆီဘူးမ်ားႏွင့္ အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ားကဲ့သုိ႔
ပစၥည္းမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈလ်င္ျမန္စြာ
ႀကီးထြားလာႏုိင္သည္။

16

အိမ္တြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရး

ပူေပါင္းမရွိ ျပႆနာမရွိ

သတၱဳအကင္မီးဖုိ္ထဲသို႔ ဝင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္ ေဆြးျမည့္ေနျခင္းမရွိဘဲ
ဆက္ရာေနရာမ်ား လုံေနေစေအာင္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ပါ။ ယုိစိမ့္မႈရွိမရွိကုိ
ဆပ္ျပာရည္ျဖင့္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

ေအာက္ခံဗန္းအပါအဝင္ သင္၏ သတၱဳအကင္မီးဖိုကို
ဆီေခ်းမ်ားႏွင့္ ဆီမ်ားမရွိေအာင္ ပုံမွန္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။

50 စင္္တီီမီီတာာ
အနည္းး�ဆုံးး��

သတၱဳအကင္မီးဖုိကုိ အိမ္ျပင္တြင္သာအသုံးျပဳၿပီး ၿခံစည္း႐ိုးမ်ား သို႔မဟုတ္ နံရံမ်ားမွ အနည္းဆုံး 50 စင္တီမီတာအကြာတြင္ ထားပါ။
ခ်က္ျပဳတ္မႈကို ေစာင့္မၾကည့္ဘဲ မည္သည့္အခါမွ ပစ္မထားပါႏွင့္။

သင္၏ ပစၥည္းသုိေလွာင္႐ုံ သို႔မဟုတ္ ဂိုေထာင္ထဲတြင္ ဓာတ္ဆီကဲ့သုိ႔
ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွ ေဝးရာႏွင့္

သင္၏ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို
လုံၿခဳံစြာ သိမ္းဆည္းပါ

ကေလးမ်ားမေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းပါ။
၎တို႔ကို မလုိအပ္ေတာ့ပါက ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္
လုံၿခဳံေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ပါ။ ပိုမုိသိရွိလုိသည္မ်ားရွိပါက sustainability.vic.gov.
au/You-and-your-home/Waste-and-recycling/Detox-your-home တြင္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ

အိမ္ျပင္ပ

17

မီးေဘးအႏၱရာယ္
လုံၿခဳံေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာစာရင္း
ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေသာ မီးခုိးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ား
ထားရွိၿပီး ပုံမွန္စစ္ေဆးပါ
ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားၿပီး ေလ့က်င့္ထားသည့္ အိမ္တြင္းမီးေဘး
အႏၱရာယ္လြတ္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ထားရွိပါ။
ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္တြင္ မျပတ္ၾကည့္ေနပါ။
ပါဝါဘုတ္ပလပ္ခုံတစ္ခုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခုသာ
ပလပ္ထိုးပါ (ၾကားခံကိရိယာႏွစ္ဆင့္ မသုံးပါႏွင့္)။
ထြကေ
္ ပါက္မ်ားကို ရွင္းထားပါ။
ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို
အပူရင္းျမစ္မ်ားမွ အနည္းဆုံး 1 မီတာခန္႔အကြာတြင္ ထားပါ။
မီးျခစ္မ်ား၊ ယမ္းမီးျခစ္မ်ား၊ ဖေယာင္းတုိင္မ်ား၊
အေမႊးတုိင္မ်ားႏွင့္ ဆီမီးခြက္မ်ားကို
ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမမီသည့္ေနရာတြင္ ထားပါ။
ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းႏုိင္ေသာ
ပစၥည္းမ်ားမွ ေဝးရာႏွင့္ ကေလးမ်ားမေရာက္ႏိုင္ေသာ
ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းပါ။
သင္ အိမ္ထဲတြင္ရွိေနေသာအခါ
မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ခဲ့ပါက သင္
ထက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိ္င္ရန္ ေသာ့ပိတ္ထားေသာ
တံခါးမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းေသာ့ တပ္ထားပါ။
18
18
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3

ကေလးတို႔၊ လူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္အတူ သင္တို႔၏
အိမ္တြင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္လြတ္ေျမာက္ေရး
အစီအစဥ္တစ္ခုကို ဆြဲပါ
အိမတ
္ င
ြ း္ အေရးေပၚျဖစ္ရပ္တစ္ချု ဖစ္လာပါက သင္အ
့ မ
ိ မ
္ ွ မည္သ႔ို
လ်င္ျမန္စာြ ထြကခ
္ ာြ ႏုင
ိ မ
္ ည္ကုိ သိရေ
ိွ စရန္ အိမတ
္ င
ြ း္ မီးေဘးအႏၱရာယ္

HOME ESCAPE PLAN

လြတေ
္ ျမာက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ထားရွရ
ိ န္ အေရးႀကီးသည္။

TO SAFELY ESCAPE ANY HOME IN A FIRE YOU MUST HAVE A PLAN. KNOW HOW YOU WILL ESCAPE!!
သင့္လAိပHOME
္စာ ESCAPE PLAN
DESIGN

.........................................................................
YOUR
ADDRESS
.........................................................................
.........................................................................

ေဘးကင္းသည့္ ေတြ႔ဆုံႏုိင္မည့္ေနရာ
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
YOUR NEAREST CROSS STREET

THE EARLIER YOU
BECOME AWARE
OF A FIRE, THE
GREATER YOUR

၏လြတ္လမ္းကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ။
PLANသင္YOUR
ESCAPE.
ဤအေရးပါေသာအခ်က္မ်ားကို မွတ္ထားပါ REMEMBER THESE IMPORTANT POINTS.
Know
ofုိင္မevery
room.
• two
အခန္ways
းတိုင္းမွ out
ထြက္ႏ
ည့္နည္းလမ္
းႏွစ္ခုကို သိထားပါ။

အိမ္တြင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္လြတ္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္ နမူနာ။

THIS IS AN EXAMPLE OF A HOME ESCAPE PLAN

ဧည့္ခန္း

မီးေလာင္
းရန္ႏွငfire
့္ မီးခိုးမ်ားပ်ံ
ံ႔ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္
Close• the
doorမႈကtoို တားဆီ
prevent
and႕ႏွsmoke
တံခါးပိတ္ထားပါ။
from spreading.

အိပ္ခန္း

မီးခိုးမ်ားအတြ
င္းတြင္ ေအာက္ငုံ႔၍ တြားသြားပါ။
Crawl• low
in smoke.

ေရခ်ဳိးခန္

+

• အျပင္ထြက္ပါ။ အျခားသူမ်ားကုိ အသိေပးပါ။
Get out.
Alert others.
•

အျပင္မွာရွိေနလွ်င္ အျပင္မွာသာေနပါ။ မည္သည့္အခါမွ အိမ္တြင္းသုိ႔

When outside,
stay out. Never go back inside!
ျပန္မသြားပါႏွင့္။

Meet• atအိaမ္ေcommon
meeting place at the front of the
ရွ႕ရွိ အမ်ားသိထားေသာ ေတြ႔ဆုံမည့္ေနရာတြင္ ေတြ႔ဆုံပါ၊ ဥပမာhouse i.e.
Wait
theလfire
brigade
arrives.
စာတုletterbox.
ိက္ပုံး။ မီးသတ္တ
ပ္ဖြဲ႔ဝင္until
မ်ား ေရာက္
ာသည္
အထိ ေစာင့
္ပါ။

အိပ္ခန္း

Clean your smoke alarm each
month (with a vacuum cleaner).

TO GET HELP
As long as you feel safe
use your phone OR when fire
makes phoning from your
home dangerous, call from

အဝတ္ေလွ်ာ္ခန္း
မိသားစုခန္း

STUDY

Phone
the
phone
• 000
အနီးဆုfrom
ံး ရႏုိင္သ
ည့္ဖnearest
ုန္းမွ သုညသုavailable
ံးလုံး (000) ကိ
ု ေခၚဆုိပါ၊ ဥပမာ eg. neighbours
အိမ္နီးခ်င္း၏ house.
အိမ္မွ

IT IS IMPORTANT TO HAVE
A WORKING SMOKE ALARM
Test your smoke alarm weekly.

မီးဖိုေခ်ာင္

1. Dial 000.
2. Wait.

စာတုိက္ပုံး

REMEMBER.
DIAL 000 & SAY FIRE.

မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာစာရင္း

3. The operator will say
“Police, Fire or Ambulance?”
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အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
ပိုမိုသိရွိလုိသည္မ်ားရွိပါက ေအာက္ပါဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ မီးေဘးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဗစ္တိုးရီးယား မီးေဘးအႏၲရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး (FRV)
frv.vic.gov.au
Country Fire Authority (CFA) (ႏုိင္ငံေတာ္မီးေဘးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔)
cfa.vic.gov.au
အျခားဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား
Energy Safe Victoria (ESV) (ဗစ္တိုးရီးယားစြမ္းအင္ လံုၿခံဳမႈ)
esv.vic.gov.au
ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ စကားျပန္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/
Help-using-TIS-National-services/Immediate-telephoneinterpreting-for-non-English-speakers
VicEmergency (VicEmergency အပ္ပလီေကးရွင္း)
emergency.vic.gov.au
Expression Australia
(ၾသစေၾတးလ် အမူအရာေဖာ္ျပခ်က္အဖြဲ႔)
expression.com.au
Department of Health and Human Services (DHHS)
(က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားဝန္ေဆာင္မႈဌာန)
dhhs.vic.gov.au
Kidsafe Victoria
(ဗစ္တုိးရီးယား ကေလးငယ္ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔)
kidsafevic.com.au
Emergency Management Victoria (EMV)
(ဗစ္တိုးရီးယား အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)
emv.vic.gov.au
Sustainability Victoria
(ဗစ္တိုးရီးယားေရရွည္တည္တံ့ေရး ဌာန)
sustainability.vic.gov.au
Victorian Building Authority
(ဗစ္တုိးရီးယား တည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔)
vba.vic.gov.au

