
ຄວາມປອດໄພເມ   ື່ອເກ  ດີນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມ 
 
ນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມແມ  ນ່ໄພພ  ິບ  ດັທາງທ   າໍມະຊາດທ   ີ່ ເກ  ດີຂ   ຶນ້ເລ   ື້ອຍໆ ແລະເສຍຫາຍຫ  ຼາຍທ   ີ່ ສ  ດຸ. ປ  ດັໃຈທ   ີ່ ເຮ  ັດໃຫ  ນ້    ໍາ້
ຖ  ວ້ມລວມມ  ກີານເກ  ດີຝ  ນົຕ  ກົໜ  ກັ ຫ   ຼ ືຕ   ໍ່ ເນ   ື່ ອງເປ  ັນເວລາຫ  ຼາຍຊ   ົ່ວໂມງ ຫ   ຼ ືຫ  ຼາຍມ   ື ້ເຊ   ິ່ ງເຮ  ັດໃຫ  ພ້   ື້ນດ  ນິອ   ີ່ ມຕ  ວົ. 
ນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມກະທ  ນັຫ  ນັເກ  ດີຂ   ຶນ້ທ  ນັທ  ີເນ   ື່ ອງຈາກນ    ໍາ້ເພ   ີ່ ມຂ   ຶນ້ຢ  າ່ງໄວຢ   ູຕ່າມຫ  ວ້ຍນ    ໍາ້ ຫ   ຼ ືບ  ໍລ  ິເວນທ   ີ່ ຕ    ໍາ່.  
 
ສະມາຄ  ມົກາແດງອາເມຣ  ກິາຢ   ູໃ່ນເຂດອ  າ່ວສະໜອງຂ   ໍມ້  ນູຕ   ໍ່ ໄປນ   ີເ້ພ   ື່ ອເຮ  ັດໃຫ  ທ້  າ່ນ ແລະຄ  ນົທ   ີ່ ທ  າ່ນຮ  ກັມ  ີ
ຄວາມປອດໄພ ຖ  າ້ເກ  ດີມ  ນີ    ໍາ້ຖ  ວ້ມຢ   ູໃ່ນພ   ື້ນທ   ີ່ ຂອງທ  າ່ນຄ  :ື 
 
ວາງແຜນການ  
ການວາງແຜນການລ  ວ່ງໜ  າ້ແມ  ນ່ເປ  ັນຂ   ັນ້ຕອນທ   າໍອ  ດິເພ   ື່ ອຮ  ບັປະກ   ນັວ  າ່ຄອບຄ  ວົຂອງທ  າ່ນໄດ  ມ້  ກີານ
ກຽມພ  ອ້ມຕ   ໍ່ ນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມ.  

• ສ  າ້ງແຜນການສ   ື່ ສານ: ມ   ນັມ   ກັຈະເປ  ັນເລ   ື່ ອງງ  າ່ຍກວ  າ່ທ   ີ່ ຈະຕ  ອ້ງໂທທາງໄກຫ   ຼງັຈາກໄພພ  ິບ  ດັ, ດ   ັງ່
ນ    ັນ້ ຈ    ົງ່ຊອກຫາການຕ  ດິຕ   ໍ່ ທ   ີ່ ຢ   ູນ່ອກເຂດ ເຊ   ິ່ ງເປ  ັນຜ   ູໃ້ຫ  ກ້ານບ  ໍລ  ິການເປ  ັນບ  ກຸຄ  ນົເຊ   ື່ ອມຕ   ໍ່ ໃຈກາງ. 
ໃຫ  ທ້  ກຸໆຄ  ນົລາຍງານສະຖານະພາບຂອງຕ  ນົເອງໃຫ  ກ້   ບັຜ   ູຕ້  ດິຕ   ໍ່ ນ   ີ ້ເຊ   ິ່ ງຈະເປ  ັນຜ   ູສ້   ົ່ງຂ   ໍມ້  ນູໄປໃຫ  ຜ້   ູ້
ອ   ື່ ນໆ. ຈ    ົງ່ໃຫ  ຜ້   ູຕ້  ດິຕ   ໍ່ ຢ   ູນ່ອກເຂດຂອງທ  າ່ນຮ   ູຈ້   ກັກ   ບັແຜນການສ   ື່ ສານຂອງທ  າ່ນ. ສ   າໍລ  ບັເຫດການ
ຂະໜາດນ  ອ້ຍ ແມ  ນ່ຕ  ອ້ງໃຫ  ແ້ນ  ໃ່ຈວ  າ່ມ  ລີາຍລະອຽດຕ  ດິຕ   ໍ່ ກ   ບັໜ  ວ່ຍງານສ  ກຸເສ  ນີທ   ີ່ ຢ   ູໃ່ກ  .້  

• ກ   າໍນ   ດົບ  ອ່ນທ   ີ່ ຈະໄປພ  ບົກ   ນັຫ   ຼງັຈາກໄພພ  ິບ  ດັ: ເລ  ືອກເອ  ົາສະຖານທ   ີ່ ໃກ  ບ້  າ້ນ ໃນກ  ລໍະນ  ທີ   ີ່ ມ  ີ
ເຫດການສ  ກຸເສ  ນີກະທ  ນັຫ  ນັ. ເລ  ືອກເອ  ົາສະຖານທ   ີ່ ບ  ອ່ນທ  ີສອງຢ   ູນ່ອກບ  າ້ນຂອງຕ  ນົເອງ ໃນ
ກ  ລໍະນ  ທີ  ີທ  າ່ນບ   ໍ່ ສາມາດກ   ບັບ  າ້ນໄດ  .້ ພ  ອ້ມນ    ັນ້ຕ  ອ້ງໃຫ  ຮ້   ູຈ້   ກັບ  ອ່ນທ   ີ່ ຈະຍ  ກົຍ  າ້ຍອອກໄປຢ   ູ ່ທ   ີ່ ຢ   ູໃ່ນ
ບ  ອ່ນເຮ  ັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ຫ   ຼ ືບ  ອ່ນໃຫ  ກ້ານດ  ແູລກາງເວ  ັນ.  

• ກ   າໍນ   ດົເສ   ັ ້ນທາງການຫ   ຼບົໜ  ີ: ຊອກຫາສອງເສ   ັ ້ນທາງອອກໃນແຕ  ລ່ະຫ  ອ້ງຢ   ູໃ່ນບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນ ແລະ
ຮ   ູຈ້   ກັກ   ບັເສ   ັ ້ນທາງການຍ  ກົຍ  າ້ຍອອກໄປນອກເຂດຂອງທ  າ່ນ.  

• ວາງແຜນການສ   າໍລ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນ: ໂດຍຂ   ໍຍ້  ກົເວ   ັນ້ເລ   ື່ ອງການບ  ໍລ  ິການທາງດ  າ້ນສ  ດັແລ  ວ້, 
ແມ  ນ່ບ   ໍ່ ອະນ  ຍຸາດໃຫ  ມ້  ສີ  ດັລ  ຽ້ງຢ   ູໃ່ນເຂດຫ   ຼບົໄພພ  ິບ  ດັ, ດ   ັງ່ນ    ັນ້ ຈ    ົງ່ກະກຽມບ  ນັຊ  ສີະມາຊ  ກິຄອບຄ  ວົ, 
ໝ   ູເ່ພ   ື່ ອນ, ສ   ິ່ ງອ   າໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກໄປ, ສ  ດັຕະວະແພດ, ໂຮງແຮມທ   ີ່ ຮ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງ 
ເພ   ື່ ອໃຫ  ເ້ປ  ັນບ  ອ່ນຢ   ູຂ່ອງສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນໃນເມ   ື່ອມ  ເີຫດການສ  ກຸເສ  ນີ. (ສ   າໍລ  ບັຂ   ໍມ້  ນູເພ   ີ່ ມເຕ  ີມເບ   ິ່ ງ
ໃນແຜນການສ   າໍລ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງ) 



• ເຮ  ັດແຜນການສ  ວ່ນຕ  ວົ: ຖ  າ້ທ  າ່ນມ  ຄີວາມຕ  ອ້ງການພ  ິເສດ, ໃຫ  ແ້ນ  ໃ່ຈວ  າ່ໄດ  ຈ້   ດັແຈງໃຫ  ມ້  ເີຄ  ອື
ຂ  າ່ຍເພ   ື່ ອນບ  າ້ນ, ໝ   ູເ່ພ   ື່ ອນ ຫ   ຼ ືຍາດພ   ີ່ ນ  ອ້ງ ເພ   ື່ ອກວດເຊ  ັກເບ   ິ່ ງທ  າ່ນໃນເມ   ື່ອມ  ເີຫດການສ  ກຸເສ  ນີ. 

• ທ  ບົທວນ ແລະຝ  ຶກຊ  ອ້ມແຜນການຂອງທ  າ່ນ  

  
ໃຫ  ມ້  ຊີ  ຸດເຄ   ື່ ອງມ   ື 

ຈ   ດັຫາໃຫ  ມ້  ເີຄ   ື່ ອງໃຊ  ສ້ອຍຈ   າໍເປ  ັນຕ  າ່ງໆໃຫ  ພ້ຽງພ  ໍກ   ບັທ  ກຸຄ  ນົໃນເຮ  ອືນຂອງທ  າ່ນຢ  າ່ງໜ  ອ້ຍສາມວ  ນັ. ລວມ
ເຖ  ງິສ   ິ່ ງທ   ີ່ ຈ   າໍເປ  ັນຕ  າ່ງໆສ   າໍລ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງ, ເດ  ັກນ  ອ້ຍ, ຜ   ູອ້າວ  ໂຸສ ແລະຜ   ູພ້  ິການ. ກຽມຊ  ຸດເຄ   ື່ ອງມ  ໄືວ  ໃ້ນບ  າ້ນ, 
ໃນບ  ອ່ນເຮ  ັດວຽກ ແລະໃນລ  ດົຂອງທ  າ່ນ. 

• ອາຫານທ   ີ່ ບ   ໍ່ ເນ   ົ່ າເປ   ື່ ອຍງ  າ່ຍ: ສ   ິ່ ງຕ  າ່ງໆທ   ີ່ ຢ   ູໃ່ນຫ   ໍ່ ເຊ   ັ່ ນ: ກ  ອ້ນຂະໜ  ມົໃຫ  ພ້ະລ  ງັງານ, ນ    ໍາ້ຊ  ຸບໃນ
ກະປ  ໋ອງ ຫ   ຼ ືເນ  ຍີໝາກຖ   ົວ່ດ  ນິ.  

• ນ    ໍາ້ໜ   ຶ່ ງແກນລອນຕ   ໍ່ ຄ  ນົຕ   ໍ່ ມ   ື ້
• ຊ  ຸດເຄ   ື່ ອງຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອເບ   ືອ້ງຕ   ົນ້ ແລະຢາປ   ິ່ ນປ  ວົຕ  າ່ງໆ  
• ໄຟສາຍ, ວ  ທິະຍ  ສຸ   ື່ ສານໃຊ  ຖ້  າ່ນ ຫ   ຼ ືແບບໃຊ  ລ້ານ, ເຄ   ື່ ອງມ  ທື   ີ່ ຈ   າໍເປ  ັນ ແລະແຜນທ   ີ່ ຄ  :ື ລວມເອ  ົາທ  ງັ

ຖ  າ່ນໄຟສາຍ, ກະແຈເພ   ື່ ອໃຊ  ອ້  ດັຖ  ງັແກ  ສ໊ໃນກ  ລໍະນ  ມີ  ກີານຮ   ົວ່ໄຫ  ຼ, ເຄ   ື່ ອງໄຂກະປ  ໋ອງ, ເຫ   ຼັກໄຂ
ຄວາງ, ຄ  ອ້ນຕ  ,ີ ຄ  ມີເຄ   ົ ້າ, ມ  ດີ, ສະກອ  ດັຕ  ດິທ   ໍ່ ແລະຖ  ງົຂ   ີເ້ຫຍ   ືອ້. 

• ເຄ   ື່ ອງນ   ຸງ່ ແລະເກ  ບີທ   ີ່ ທ  ນົທານ: ລວມທ  ງັເຄ   ື່ ອງກ   ນັຝ  ນົ 
• ເຄ   ື່ ອງໃຊ  ສ້  ວ່ນຕ  ວົ ແລະເຄ   ື່ ອງອະນາໄມ: ຫ   ຸມ້ຫ   ໍ່ ເອກະສານທ   ີ່ ສ   າໍຄ  ນັ, ເຄ   ື່ ອງທ   າໍຄວາມສະອາດ 

ແລະເຄ   ື່ ອງໃຫ  ຄ້ວາມສະບາຍເຊ   ັ່ ນ: ປ   ຶ້ມ ແລະເຄ   ື່ ອງຫ    ຼ ິ້ນ.  
• ເງ  ນິສ  ດົໃນໃບເງ  ນິທ   ີ່ ມ  ຄີ  າ່ໜ  ອ້ຍ  
• ຂ   ໍມ້  ນູຕ  ດິຕ   ໍ່ ສ  ກຸເສ  ນີ 

  
ພ  ອ້ມຮ  ບັແຈ  ງ້  
ຮຽນຮ   ູວ້  ທິ  ີການປ  ກົປ  ້ອງຕ  ນົເອງ ແລະເຂ   ົ ້າຝ  ຶກເພ   ື່ ອຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອຜ   ູອ້   ື່ ນກ  ອ່ນ, ໃນເວລາ ແລະຫ   ຼງັໄພພ  ິບ  ດັ. 
 
ໃນລະຫວ  າ່ງເວລານ    ໍາ້ຖ  ວ້ມ 

• ໝ  ນູໄປຟ  ງັຄ   ືນ້ 740 ລະບ  ບົ AM, 810 ລະບ  ບົ AM ແລະ 88.5 ລະບ  ບົ FM ສ   າໍລ  ບັຄ   າໍແນະ
ນ   າໍ ແລະຄ   າໍປ  ຶກສາສ  ກຸເສ  ນີ, ແລະກຽມພ  ອ້ມທ   ີ່ ຈະຍ  າ້ຍອອກເມ   ື່ອມ  ກີານແຈ  ງ້ການຂອງຊ  ວ່ງເວລາ



ນ    ັນ້. ເມ   ື່ອມ  ກີານແຈ  ງ້ການເຕ  ອືນນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມ ຫ   ຼ ືນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມກະທ  ນັຫ  ນັຢ   ູໃ່ນເຂດພ   ື້ນທ   ີ່ ຂອງທ  າ່ນ, ໃຫ  ້
ອອກໄປຢ   ູບ່  ອ່ນທ   ີ່ ສ  ງູ ແລະພ  ກັຢ   ູທ່   ີ່ ນ    ັນ້.  

• ຢ   ູຫ່  າ່ງຈາກນ    ໍາ້ທ   ີ່ ຖ  ວ້ມ. ຖ  າ້ທ  າ່ນມາຕາມຫ  ວ້ຍນ    ໍາ້ທ   ີ່ ກ   າໍລ  ງັໄຫ  ຼ ໃນບ  ອ່ນທ   ີ່ ນ    ໍາ້ສ  ງູກວ  າ່ຂ   ໍຕ້  ນີຂອງທ  າ່ນ, 
ໃຫ  ຢ້  ດຸ, ຫ  ນັກ   ບັ ແລະໄປທາງອ   ື່ ນ. ນ    ໍາ້ໄຫ  ຼຢ  າ່ງໄວໃນລະດ  ບັຫ  ກົນ   ີວ້ສາມາດເກ  ດີການພ  ດັລ   ົມ້ໄປ
ໄດ  .້  

• ຖ  າ້ທ  າ່ນຂ  ບັລ  ດົມາຕາມຖະໜ  ນົທ   ີ່ ນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມ, ໃຫ  ລ້  ຽ້ວກ   ບັໄປ ແລະໄປທາງອ   ື່ ນ. ຖ  າ້ທ  າ່ນຕ  ດິຢ   ູກ່   ບັ
ຖະໜ  ນົທ   ີ່ ຖ  ກືນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມ ແລະນ    ໍາ້ກ   າໍລ  ງັເພ   ີ່ ມຂ   ຶນ້ອ  ອ້ມຕ  ວົທ  າ່ນຢ  າ່ງໄວ, ໃຫ  ອ້ອກຈາກລ  ດົໄວເທ   ົ່ າທ   ີ່ ຈະ
ເຮ  ັດໄດ   ້ແລະອອກໄປຢ   ູທ່   ີ່ ສ  ງູ. ລ  ດົສ  ວ່ນໃຫຍ  ສ່າມາດຖ  ກືພ  ດັໜ  ີໄປໄດ  ໂ້ດຍນ    ໍາ້ໄຫ  ຼໃນລະດ  ບັທ   ີ່ ຕ    ໍາ່
ກວ  າ່ສອງຟ  ດຸ.  

ຫ   ຼງັຈາກນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມ 

• ເມ   ື່ອທາງການປະກາດວ  າ່ພ   ື້ນທ   ີ່ ມ  ຄີວາມປອດໄພແລ  ວ້ຈ   ິ່ ງກ   ບັຄ  ນືບ  າ້ນ. ກ  ອ່ນຈະເຂ   ົ ້າບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນ 
ໃຫ  ກ້ວດເບ   ິ່ ງພວກສາຍໄຟທ   ີ່ ຫ  ຼວມ, ທ   ໍ່ ແກ  ສ໊ທ   ີ່ ຖ  ກືເສຍຫາຍ, ການແຕກແຫງຂອງຖານພ   ື້ນ ຫ   ຼ ືຄວາມ
ເສຍຫາຍອ   ື່ ນໆຢ   ູຂ່  າ້ງນອກກ  ອ່ນ.  

• ຖ  າ້ທ  າ່ນໄດ  ກ້   ິ່ ນອາຍແກ  ສ໊ທ   າໍມະຊາດ ຫ   ຼ ືແກ  ສ໊ໂພຣເພນ ຫ   ຼ ືໄດ  ຍ້  ນິສຽງດ  ງັເປ  ັນຟ   ູ່ໆ, ໃຫ  ໜ້  ີອອກໄປ
ທ  ນັທ  ີ ແລະໂທຫາພະແນກດ  ບັເພ  ິງ.  

• ຖ  າ້ເຫ  ັນສາຍໄຟພາດຕ  ກົຢ   ູນ່ອກບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນ, ຢ  າ່ລ  ງົໄປຢຽບຂ  ມຸນ    ໍາ້ ຫ   ຼ ືຢ  ືນຢ   ູບ່  ອ່ນມ  ນີ    ໍາ້.  
• ໃນຊ  ວ່ງທ   າໍຄວາມສະອາດ, ໃສ  ເ່ຄ   ື່ ອງປ  ້ອງກ   ນັ, ລວມທ  ງັຖ  ງົມ  ຢືາງ ແລະເກ  ບີບ  ດູຢາງ.  
• ຕ  ອ້ງໃຫ  ແ້ນ  ໃ່ຈວ  າ່ອາຫານ ແລະນ    ໍາ້ຂອງທ  າ່ນມ  ຄີວາມປອດໄພ. ເອ  ົາສ   ິ່ ງທ   ີ່ ຖ  ກືນ    ໍາ້ຖ  ວ້ມນ    ັນ້ຖ   ິມ້ 

ເຊ   ິ່ ງກ   ໍ່ລວມມ  ສີ  ນິຄ  າ້ກະປ  ໋ອງ, ຂວດນ    ໍາ້, ເຄ   ື່ ອງໃຊ  ປ້ລາສຕ  ກິ ແລະຂວ   ັນ້ຂວດນ   ມົເດ  ັກ. ເມ   ື່ອມ  ກີານ
ສ  ງົໃສ, ຈ    ົງ່ຖ   ິມ້ມ   ນັອອກໄປໄກໆ!  

• ຢ  າ່ໃຊ  ນ້    ໍາ້ທ   ີ່ ມ  ກີານປ  ນົເປ   ື້ອນນ    ັນ້ລ  າ້ງຈານ, ຖ  ແູຂ  ວ້, ແຕ  ງ່ກ  ນິ, ລ  າ້ງມ   ື,້ ເຮ  ັດນ    ໍາ້ກ  ອ້ນ ຫ   ຼ ືແຕ  ງ່ນ   ມົໃຫ  ້
ເດ  ັກ. ຕ  ດິຕ   ໍ່ ກ   ບັພະແນກສາທາລະນະສ  ກຸທ  ອ້ງຖ   ິ່ ນ ຫ   ຼ ືຂອງລ  ດັໃນການຫາຄ   າໍແນະນ   າໍພ  ິເສດເພ   ື່ ອ
ການຕ   ົມ້ນ    ໍາ້ ຫ   ຼ ືຂ  າ້ເຊ   ືອ້ຢ   ູໃ່ນເຂດພ   ື້ນທ   ີ່ ຂອງທ  າ່ນຫ   ຼງັຈາກໄພພ  ິບ  ດັ ເນ   ື່ ອງຈາກວ  າ່ນ    ໍາ້ອາດຈະໄດ  ຮ້  ບັ
ການປ  ນົເປ   ື້ອນ.  


