
ສ  ດັລ  ຽ້ງ ແລະຄວາມປອດໄພຈາກໄພພ  ິບ  ດັ 
 

ສ  ດັລ  ຽ້ງແມ  ນ່ເປ  ັນສ  ວ່ນສ   າໍຄ  ນັອ  ນັໜ   ຶ່ ງຂອງຄອບຄ  ວົ ແລະຄວນຈະໄດ  ເ້ອ  ົາເຂ   ົ ້າໃນແຜນການກຽມຄວາມພ  ອ້ມ
ຂອງທ  າ່ນ. ໂດຍຂ   ໍຍ້  ກົເວ   ັນ້ເລ   ື່ ອງການບ  ໍລ  ິການທາງດ  າ້ນສ  ດັແລ  ວ້, ແມ  ນ່ບ   ໍ່ ອະນ  ຍຸາດໃຫ  ມ້  ສີ  ດັລ  ຽ້ງຢ   ູໃ່ນເຂດ
ຫ   ຼບົຫ   ຼ ີກໄພພ  ິບ  ດັ ເພ   ື່ ອເຫດຜ  ນົທາງດ  າ້ນສ  ຂຸະພາບ. ເພ   ື່ ອຮ  ບັປະກ   ນັຄວາມປອດໄພຂອງສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນ, 
ໃຫ  ປ້ະຕ  ບິ  ດັຕາມຂ   ັນ້ຕອນຕ   ໍ່ ໄປນ   ີຄ້  :ື  
  
ສ  າ້ງແຜນການ  
ການວາງແຜນລ  ວ່ງໜ  າ້ແມ  ນ່ເປ  ັນຂ   ັນ້ຕອນທ   າໍອ  ດິທ   ີ່ ຈະຮ  ບັປະກ   ນັວ  າ່ສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນໄດ  ຮ້  ບັການດ  ແູລເອ  ົາ
ໃຈໃສ  ໃ່ນກ  ລໍະນ  ມີ  ໄີພພ  ິບ  ດັ.  

• ໃຫ  ຮ້   ູວ້  າ່ມ  ໂີຮງແຮມ ແລະບ  າ້ນພ  ກັໃດຢ   ູໃ່ນທາງຍ  ກົຍ  າ້ຍອອກຂອງທ  າ່ນທ   ີ່ ຈະຮ  ບັເອ  ົາທ  າ່ນ ແລະ
ສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນໄດ  ໃ້ນເມ   ື່ອມ  ເີຫດສ  ກຸເສ  ນີ. ໃຫ  ໂ້ທຈ  ອ່ງໄວ  ລ້  ວ່ງໜ  າ້ ຖ  າ້ທ  າ່ນຮ   ູວ້  າ່ທ  າ່ນອາດຈະ
ຈ   າໍເປ  ັນຕ  ອ້ງໄດ  ຍ້  ກົຍ  າ້ຍອອກ. ໃຫ  ຖ້າມເບ   ິ່ ງວ  າ່ສາມາດຍ  ກົເວ   ັນ້ເລ   ື່ ອງນະໂຍບາຍການບ   ໍ່ ໃຫ  ເ້ອ  ົາ
ສ  ດັລ  ຽ້ງເຂ   ົ ້າໄປໄດ  ບ້   ໍ່ ໃນເມ   ື່ອມ  ເີຫດການສ  ກຸເສ  ນີ.  

• ໃຫ  ຮ້   ູວ້  າ່ມ  ໝີ   ູເ່ພ   ື່ ອນຜ   ູໃ້ດ, ພ   ີ່ ນ  ອ້ງຜ   ູໃ້ດ, ບ  ອ່ນອາໃສໃດ, ບ  ອ່ນຫ   ຼບົໄພສ  ດັ ຫ   ຼ ືສ  ດັຕະວະແພດຜ   ູໃ້ດ
ສາມາດດ  ແູລສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນໄດ  ໃ້ນເມ   ື່ອມ  ເີຫດການສ  ກຸເສ  ນີ. ກຽມບ  ນັຊ  ໝີາຍເລກໂທລະສ  ບັ.  

• ເຖ  ງິແມ  ນ່ວ  າ່ສ  ດັຂອງທ  າ່ນອາດຈະຢ   ູດ່  ວ້ຍກ   ນັໄດ  ດ້  ,ີ ຈ    ົງ່ກຽມພ  ອ້ມທ   ີ່ ຈະເອ  ົາພວກມ   ນັແຍກກ   ນັຢ   ູ.່  
• ເອ  ົາສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນເຂ   ົ ້າຮ  ວ່ມໃນການຊ  ອ້ມການຍ  ກົຍ  າ້ຍອອກ ເພ   ື່ ອວ  າ່ພວກມ   ນັຈະຄ   ຸນ້ເຄ  ຍີກ   ບັ

ການເຂ   ົ ້າໄປ ແລະໃນການເດ  ນີທາງໄປກ   ບັອ  ນັທ   ີ່ ເອ  ົາພວກມ   ນັໃສ  ໄ່ປໄດ  ຢ້  າ່ງສະຫງ   ບົ.  
• ໃຫ  ແ້ນ  ໃ່ຈວ  າ່ສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນໄດ  ຮ້  ບັການສ  ກັຢາວ  ກັຊ  ນິໃນປະຈ  ບຸ  ນັ ແລະບ  ນັດາໝາ ແລະແມວ

ທ  ງັໝ  ດົນ    ັນ້ຕ  ອ້ງໃສ  ປ່ອກຄ  ໍພ  ອ້ມມ   ດັເຊ  ອືກຢ  າ່ງຮ  ບັປະຫ  ນັ, ມ  ກີານຢ   ັງ້ຢ  ືນໄວ  ຈ້   ນົຮອດປະຈ  ບຸ  ນັ. ທ   ີ່

ພ  ກັຫ   ຼບົໄພຂອງສ  ດັລ  ຽ້ງສ  ວ່ນຫ  ຼາຍຕ  ອ້ງການໃຫ  ມ້  ໃີບຢ   ັງ້ຢ  ືນເລ   ື່ ອງການສ  ກັຢາວ  ກັຊ  ນິໃນປະຈ  ບຸ  ນັ 
ເພ   ື່ ອຫ   ຼຸດຜ  ອ່ນການແພ  ກ່ະຈາຍພະຍາດ.  

• ຄວນພ  ິຈາລະນາໃຫ  ສ້  ດັຕະວະແພດໃສ  ໄ່ມໂຄຣຊ  ບິ (“micro-chipped”) ກ   ບັສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນ.  

  
ໃຫ  ມ້  ຊີ  ຸດເຄ   ື່ ອງມ   ື
ຊ  ຸດເຄ   ື່ ອງມ  ທືາງດ  າ້ນໄພພ  ິບ  ດັຂອງທ  າ່ນຄວນຈະມ  ສີ   ິ່ ງຂອງທ   ີ່ ຈ   າໍເປ  ັນເພ   ື່ ອໃຫ  ກ້   ບັທ  າ່ນ ແລະສະມາຊ  ກິ
ຄອບຄ  ວົຂອງທ  າ່ນທ  ກຸໆຄ  ນົເພ   ື່ ອໃຊ  ດ້  ແູລຕ  ນົເອງເປ  ັນເວລາຢ  າ່ງໜ  ອ້ຍ 72 ຊ   ົ່ວໂມງ. ສ   າໍລ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງ, 
ຄວນລວມມ  ລີາຍການຕ   ໍ່ ໄປນ   ີຄ້  :ື 



• ອາຫານ  
• ນ    ໍາ້  
• ເຊ  ອືກມ   ດັຈ  ງູ  
• ກ  ອ່ງໃສ  ສ່  ດັ ຫ   ຼ ືຖ  ງົຢາງປລາສຕ  ກິ  
• ປ  ້າຍທ   ີ່ ໃຊ  ໃ້ນການລະບ   ຸ 
• ຮ  ບູຂອງສ  ດັລ  ຽ້ງ  
• ຢາປ  ວົພະຍາດ 
• ບ  ນັທ  ຶກທາງການແພດ  
• ຊ  ຸດອ  ປຸະກອນຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອສ  ດັເບ   ືອ້ງຕ   ົນ້  
• ພາຊະນະໃສ  ບ່  ນັຈ   ຸ 

ພ  ອ້ມຮ  ບັແຈ  ງ້ 

• ບາງຄ   ັງ້ການເຕ  ອືນລ  ວ່ງໜ  າ້ແມ  ນ່ບອກກ  ອ່ນເປ  ັນຊ   ົ່ວໂມງ, ເປ  ັນມ   ື.້ ຢ   ູໃ່ນການແນະນ   າໍອ  ນັເບ   ືອ້ງຕ   ົນ້
ໃນເລ   ື່ ອງຂອງໄພພ  ິບ  ດັ, ດ   າໍເນ  ນີການເພ   ື່ ອປ  ກົປ  ້ອງສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນ. ເອ  ົາສ  ດັລ  ຽ້ງເຂ   ົ ້າມາໄວ  ຂ້  າ້ງ
ໃນ ເພ   ື່ ອວ  າ່ທ  າ່ນຈະບ   ໍ່ ໄດ  ເ້ສຍເວລາຊອກຫາພວກມ   ນັ ຖ  າ້ທ  າ່ນຈ   າໍເປ  ັນຕ  ອ້ງອອກໄປຢ  າ່ງໄວ.  

• ສ  ດັລ  ຽ້ງອາດຈະມ  ກີານປ  ່ຽນແປງພ  ຶດຕ  ກິ   າໍຢ  າ່ງກະທ  ນັຫ  ນັຫ   ຼງັຈາກໄພພ  ິບ  ດັ, ເກ  ດີມ  ຄີວາມຮ  າ້ຍ ຫ   ຼ ື
ໂຫດຮ  າ້ຍ, ດ   ັງ່ນ    ັນ້ ຕ  ອ້ງຮ   ູສ້ະພາບຄວາມເປ  ັນຢ   ູຂ່ອງພວກມ   ນັ ແລະປ  ກົປ  ້ອງພວກມ   ນັບ   ໍ່ ໃຫ  ໄ້ດ  ຮ້  ບັ
ອ  ນັຕະລາຍ ເພ   ື່ ອຮ  ບັປະກ   ນັຄວາມປອດໄພຂອງຜ   ູອ້   ື່ ນ ແລະສ  ດັອ   ື່ ນ.  

• ປ  ຶກສາກ   ບັສ  ດັຕະວະແພດຂອງທ  າ່ນ ຖ  າ້ຍ  ງັມ  ບີ  ນັຫາທາງດ  າ້ນພ  ຶດຕ  ກິ   າໍຢ   ູ.່ 

 


