
 
േലാക ആേരാഗ� സംഘടനയുെട കണ�ു �പകാരം ഓേരാ 

വർഷവും ശരാശരി 3,72,000 മു�ി മരണ�ൾ േലാക�ിൽ 

ഉ"ാകു#ു. ഇ%�യിൽ �പതിദിനം 80 മു�ി മരണ�ൾ 

സംഭവി�ു#ു എ#ാണ ് നാഷണൽ ൈ�കം െറേ�ാർഡ്സ ്

ബ�ൂേറാ സൂചി1ി�ു#ത്. കു2ികളാണ് കൂടുതലും മു�ി 

മരണ�ളിൽ അകെ1ടു#ത്. േകരള�ിെല ചി�തവും 

മറി56. 1508 േപരാണ ് േകരള�ിൽ 2014 ൽ മു�ി മരി5ത്. 

മു�ി മരണ�ൾ വർ8ി5ു വരു#ുത് േകരള സമൂഹ�ിന് ഒരു െവ6ുവിളിയാണ്. 

 

• കുള�ിേലാ, പുഴയിേലാ, പാറമടകളിേലാ കടലിേലാ നീ%ുേ>ാഴും 

കുളി�ുേ>ാഴും, സാഹസം ഒഴിവാ�ുക 

• ഒഴു�ു? െവ?ം, െവ?െ�2ു? �പേദശ�ൾ എ#ിവിട�ളിൽ 

ഇറ�രുത ്

• ആറു ഇ@് ഉയര�ിൽ ഒഴുകു# െവ?�ി#ു നി�െള വീഴ്�ാൻ 

സാധി�ും. ആയതിനാൽ െവ?�ിലൂെട നടേ�"ി വ#ാൽ 

ഒഴു�ി6ാ� ഭാഗം തിരെCടു�ുക 

• നീ%ൽ അറിCിരി�ുക. അറിയാ� പDം ഒരു കാരണവശാലും 

പുഴയിേലാ, കായലിേലാ, കടലിേലാ ഇറ�ാതിരി�ുക 

• കു2ികളാെണEിൽ, നീ%ൽ അറിയാവു# ഒരു മുതിർ# വ�Fിേയാെടാ1ം മാ�തം നീ%ാൻ 

ഇറ�ുക 

• തേGശ സHയംഭരണ Iാപന�ൾ അപകട സാധ�ത ഉ? Iല�ളിൽ മു#റിയി1ും, ജാ�ഗതാ 

നിർേദശ�ളും വ�Fമായി �പദർശി1ികുക, അേതാെടാ1ം തേGശവാസികെള ഈ വിഷയ�ളിൽ 

പരിശീലി1ി�ുക 

• LMൂ ളുകളിൽ മു�ി മരണ�െള കുറി5ും, �പാേദശിക ദുര% സാധ�തകെള കുറി5ും 

പഠി1ികുകയും പരിശീലി1ി�ുകയും (േമാക് �ഡിൽ) െചQുക 

• വിേനാദ യാ�ത േപാകുേ>ാൾ കു2ികെള കഴിവതും െവ?�ിൽ ഇറ�ാതിരി�ുക. േബാ2ി�ിന് 

േപാകു#ുെ"Eിൽ സുരDാ ജാെ�R് എ6ാവർ�ും ഉെ"#ു അധ�ാപകർ ഉറ1ു വരു�ുക 

• ജല�കീഡ വില�െ12 Iല�ളിൽ ഒരു കാരണവശാലും െവ?�ിൽ ഇറ�ാൻ സSതി�രുത് 

• ജല�കീഡകളിൽ ഏർെ1ടുകയാെ#Eിൽ, ഒരാെള കരയ്�് നിരീDി�ാനായി ഇരു�ുക. ആ 

വ�Fിയുെട ൈകQിൽ നീളമു? കയറും, കാRു നിറ5 Rൂബും കരുതുക. അടിയ%ിര ഘ2�ളിൽ 

ബUെ1േട" Iലവും, ന>റും അറിCിരി�ുക 

മു�ി മരണ�ൾ എ�െന ഒഴിവാ�ാം?  



 

• അപകട�ിൽ െപ2 വ�Fി� ്ആദ�െ� അ@ു മിനിR ്വളെര നിർണായകമാണ്. ഫയർ േഫാWXു ം 

മRും അപകട Iല�ിൽ എ�ുേ>ാേഴ�ും മരണം സംഭവി�ാം. അതുെകാ"് തെ#, 

ഇ�െനയു? Iല�ളിൽ താമസി�ു#വർ� ് �പഥമ ശു�ശൂഷ പരിശീലനം 

അത�%ാേപDിതമാണ് 

• രDി�ാനായി എടു�ു ചാടു#ത് ഒഴിവാ�ുക, അത് നി�ളുെട ജീവെനയും 

അപായെ1ടുതിേയ�ാം 

• െവ?�ിൽ അകെ12 വ�Fിെയ രDി�ാനായി �പധാനമായും താെഴ പറയു# രീതികൾ 

�ശമി�ുക: 

1. റീ�്/Reach (ൈക െകാടു�ുെകാ"്)   

2. േ�താ/Throw (രDെ1ടു�ാൻ കഴിയു# 

സാമ�ഗികൾ എറിCു 

െകാടു�ുെകാ"്)   

3. േറാ/Row (വ?േമാ, േതാണിേയാ 

ഉപേയാഗി5)്   

4. േഗാ/Go (നീ%ി െച#ുെകാ")് 

ഈ �കമം അവസേരാചിതമായി പാലി�ാൻ 

�ശമി�ുക. ആദ�െ� മൂ# ് രീതികളും അസാധ�െമEിൽ മാ�തേമ െവ?�ിൽ ഇ റ�ാവൂ. (ചി�തം 

പരിേശാധി�ുക) 

• അപകട�ിൽ െപ2 വ�Fിെയ െവ?�ിൽ നിെ#ടു� േശഷം സുരDിതമായ ഒരു Iല�് 

കിട�ുക 

• തല െചരി5ു കിട�ിയ േശഷം വായിേലാ മൂ�ിേലാ തടസം ഉെ"Eിൽ അത് ആദ�ം മാRുക.  

• വയRിൽ ഒരു പെD െവ?ം ഉ"ാകാനു? സാധ�ത ഉ",് എ#ിരു#ാലും, അത് ബലം �പേയാഗി5ു 

പുറെ�ടു�ാൻ �ശമി�ാതിരി�ുക 

• വ�Fി അേബാധാവIയിൽ ആെണEിൽ (ശHാസം, നാടിയിടി1് നിലെ5Eിൽ) ഹൃദയ Lklന ശHസന 

പുനരുmീവന �പ�കിയ (CPR) െചQുക. വ�Fിെയ എ�തയും െപെ2#്തെ# അടു�ു? 

ആശുപ�തിയിൽ എ�ി�ുക 

 
 

‘േകരളം സുരDിത പാതയിൽ’ 
 

േകരള ദുര� നിവാരണ അേതാറി!ി ന"#ു $ സേ&ശം 
 

സംIാന അടിയ%ിരഘ2 കാര�നിർവഹണ േക�lം 
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�പഥമ ശു�ശൂഷ എ�െന? 

 


