
ການປ  ອ້ງກ   ນັອ  ກັຄ  ◌ິ  ໄີພ ແລະຄວາມປອດໄພ 
 
ວ  ທິ  ີການທ   ີ່ ມ  ປີະສ  ດິທ  ິພາບທ   ີ່ ສ  ດຸເພ   ື່ ອປ  ້ອງກ   ນັຕ  ວົທ  າ່ນເອງ ແລະບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນຈາກອ  ກັຄ  ໄີພແມ  ນ່ເພ   ື່ ອກ   າໍນ   ດົ ແລະກ   າໍຈ   ດັເຄ   ື່ ອງ
ກ  ດີຂວາງທ   ີ່ ຈະເຮ  ັດໃຫ  ເ້ກ  ດີອ  ກັຄ  ໄີພ. ຫ  ກົສ  ບິເປ  ີເຊ  ັນຂອງການເສຍຊ  ວີ  ດິຈາກໄຟໄໝ  ບ້  າ້ນແມ  ນ່ເກ  ດີຂ   ຶນ້ຢ   ູໃ່ນບ  າ້ນທ   ີ່ ບ   ໍ່ ມ  ເີຄ   ື່ ອງ
ເຕ  ອືນໄຟໄໝ  .້ ໃນລະຫວ  າ່ງໄຟໄໝ  ບ້  າ້ນ, ເຄ   ື່ ອງເຕ  ອືນສ  ນັຍານໄຟໄໝ  ຈ້າກຄວ  ນັ ແລະແຜນການໜ  ີໄຟທ   ີ່ ໄດ  ຝ້  ຶກຊ  ອ້ມເປ  ັນ
ປ  ກົກະຕ  ແິມ  ນ່ສາມາດຊ  ວ່ຍຊ  ວີ  ດິໄດ  .້ 

ປ  ້ອງກ   ນັອ  ກັຄ  ໄີພໃນບ  າ້ນ 

• ເອ  ົາສ   ິ່ ງຂອງຕ  າ່ງໆທ   ີ່ ສາມາດຕ  ດິໄຟໄດ  ນ້    ັນ້ອອກຫ  າ່ງຈາກເຄ   ື່ ອງທ   ີ່ ເຮ  ັດໃຫ  ເ້ກ  ດີຄວາມຮ  ອ້ນຢ  າ່ງໜ  ອ້ຍ 3 ຟ  ດຸ ເຊ   ັ່ ນ: 
ເຄ   ື່ ອງທ   າໍຄວາມຮ  ອ້ນ ແລະເຕ  ົາໄຟ  

• ຢ  າ່ສ  ບູຢາຢ   ູເ່ທ  ິງຕຽງນອນ.  
• ສອນເດ  ັກນ  ອ້ຍຢ   ູສ່ະເໝ  ີກ  ຽ່ວກ   ບັເລ   ື່ ອງອ  ນັຕະລາຍຂອງໄຟ, ໄມ  ຂ້  ດີໄຟ ແລະກ   ບັໄຟ, ແລະເອ  ົາອອກຫ  າ່ງຈາກມ  ເືຂ  ົາ

ເຈ   ົາ້.  
• ປ  ິດເຄ   ື່ ອງທ   າໍຄວາມຮ  ອ້ນທ   ີ່ ສາມາດເອ  ົາໄປມາໄດ   ້ເມ   ື່ອອອກໄປຈາກຫ  ອ້ງ ຫ   ຼ ືໄປນອນ.  
• ຈ    ົງ່ຢ   ູໃ່ນເຮ  ອືນຄ  ວົເມ   ື່ອແຕ  ງ່ກ  ນິເຊ   ັ່ ນ: ການທອດ, ການປ   ີ້ງ ຫ   ຼ ືການຕ   ົມ້ອາຫານ. ຖ  າ້ທ  າ່ນຈະອອກໄປຈາກເຮ  ອືນຄ  ວົ 

ແມ  ນ່ໃຫ  ປ້  ິດເຕ  ົາໄຟກ  ອ່ນ, ເຖ  ງິວ  າ່ຈະອອກໄປໃນເວລາອ  ນັສ   ັນ້ກ   ໍ່ຕາມ.  

ປະຕ  ບິ  ດັຕາມວ  ທິ  ີການດ  າ້ນຄວາມປອດໄພຈາກໄຟຢ   ູໃ່ນບ  າ້ນ 

• ຕ  ດິຕ   ັງ້ເຄ   ື່ ອງເຕ  ອືນໄຟໄໝ  ຈ້   ບັຄວ  ນັໃນທ  ກຸໆຊ   ັນ້ຂອງບ  າ້ນທ  າ່ນ, ໃນຫ  ອ້ງນອນ, ແລະຢ   ູນ່ອກພ   ື້ນທ   ີ່ ບ  ອ່ນນອນ. ທ  ດົ
ສອບພວກມ   ນັທ  ກຸໆເດ  ອືນ ແລະປ  ່ຽນຖ  າ່ນພວກມ   ນັຢ  າ່ງໜ  ອ້ຍປ  ີລະຄ   ັງ້.  

• ຕ  ດິຕ   ັງ້ເຄ   ື່ ອງເຕ  ອືນສ  ນັຍານການກວດຈ   ບັທາດຄາບອນມ  ນໍອອກໄຊດ  ຢ໌   ູໃ່ນບ  ອ່ນເຄ   ິ່ ງກາງໃນແຕ  ລ່ະຊ   ັນ້ຂອງບ  າ້ນທ  າ່ນ 
ແລະຢ   ູດ່  າ້ນນອກບ  ອ່ນນອນ. ເຄ   ື່ ອງເຕ  ອືນສ  ນັຍາການກວດຈ   ບັທາດຄາບອນມ  ນໍອກໄຊດ  ບ໌   ໍ່ ແມ  ນ່ເອ  ົາມາປ  ່ຽນເຄ   ື່ ອງ
ເຕ  ອືນສ  ນັຍານໄຟໄໝ  ຈ້   ບັຄວ  ນັ. ໃຫ  ຮ້   ູຄ້ວາມແຕກຕ  າ່ງຂອງສຽງສ  ນັຍານລະຫວ  າ່ງເຄ   ື່ ອງເຕ  ອືນສ  ນັຍານໄຟໄໝ  ຈ້   ບັຄວ  ນັ 
ແລະເຄ   ື່ ອງເຕ  ອືນສ  ນັຍານການກວດຈ   ບັທາດຄາບອນມ  ນໍອກໄຊດ  .໌  

• ຄວນພ  ິຈາລະນາໃຫ  ມ້  ບີ   ັງ້ດ  ບັເພ  ິງອ  ນັໜ   ຶ່ ງຢ   ູໃ່ນເຮ  ອືນ ຫ   ຼ ືຫ  ຼາຍອ  ນັກວ  າ່ນ    ັນ້. ເຂ   ົ ້າຝ  ຶກອ  ບົຮ  ມົນ   າໍພະແນກດ  ບັເພ  ິງກ  ຽ່ວກ   ບັ
ວ  ທິ  ີການໃຊ  .້  

• ຄວນພ  ິຈາລະນາຕ  ດິຕ   ັງ້ລະບ  ບັສະປ  ິງເກ  ມີອດໄຟອ  ດັຕະໂນມ   ດັຢ   ູໃ່ນບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນ.  
• ບອກສະມາຊ  ກິຄ  ວົເຮ  ອືນທ  ກຸຄ  ນົກ  ຽ່ວກ   ບັແຜນຜ  ງັທາງໜ  ີໄຟ ແລະຝ  ຶກຊ  ອ້ມແຜນການນ    ັນ້ປ  ີລະສອງຄ   ັງ້.  

ໃນກ  ລໍະນ  ເີກ  ດີໄຟໄໝ   ້

• ໄປຕາມແຜນຜ  ງັການໜ  ີໄຟຂອງທ  າ່ນ.  
• ຈ   ື່ ໄວ  ວ້  າ່ຈະຕ  ອ້ງໜ  ີອອກໄປ, ຢ   ູໃ່ຫ  ໄ້ກ ແລະໂທຫາ 9-1-1 ຫ   ຼ ືໝາຍເລກໂທລະສ  ບັສ  ກຸເສ  ນີໃນທ  ອ້ງຖ   ິ່ ນຂອງທ  າ່ນ 

ເມ   ື່ອທ  າ່ນອອກໄປຈາກອາຄານໄດ  ຢ້  າ່ງປອດໄພ. 


