
 
എന്താണ് 

എമർജൻസി കിറ്റ് 
? 

പ്രസിദ്ധീകരണം 
കകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി  



  



സംസ്ഥാന ദുരന്ത 
നിവാരണ അക ാറിറ്റി 
കാഴ്ച 
പരിമി ിയുള്ളവർക്കം 
വക ാധികർക്കം കവണ്ടി 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ്.  



ദുരന്ത സാധയ യുള്ള 
പ്രകേശങ്ങളിൽ 
 ാമസിക്കന്നവർ ഒരു 
എമർജൻസി കിറ്റ് 



 യ്യാറാക്കി 
വവകക്കണ്ട ാണ്.  
വീട് വിട്ട് സുരക്ഷി  
സ്ഥാനകേക്ക് 
മാകറണ്ടി വന്നാൽ ഈ  



 
കിറ്റുമാ ി നിങ്ങൾക്ക് 
ഒട്ടം സമ ം 
കള ാവ   വന്ന 
മാറാവുന്ന ാണ്.  



 
 ാവെ പറയുന്ന 
വസ്തുക്കളാണ് കിറ്റിൽ 
ഉൾവെടുകേണ്ട ്. 
 



 
എമർജൻസി കിറ്റിൽ 
സൂക്ഷികക്കണ്ട 
വസ്തുക്കൾ 
 



1. ഒരു കുെി 
കുടിവവള്ളം  
(ഒരു വയക്തിക്ക് ഒരു േിവസം 
ചുരുങ്ങി  ് ഒരു ലിറ്റർ 
വവള്ളം എന്ന കണക്കിൽ)  



2. വപവട്ടന്ന്  
നാശമാകാവ  
ഉപക ാഗിക്കാൻ 
കെിയുന്ന ലഘു 
ഭക്ഷണപോർത്ഥങ്ങൾ 



(ഉോ: കെലണ്ടി, 
ഉണക്ക മുന്തിരി, 
നിലക്കടല, 
ഈന്തെെം, ബിസ്ക്കറ്റ്, 
റസ് ക് തുടങ്ങി വ) 



3. ഫസ്റ്്  എയ്ഡ് 
കിറ്റ് അ ിൽ മുറിവിന് 
പുരട്ടാനുള്ള മരുന്ന് 
കപാവലയുള്ള 
എകൊഴം ആവശയം 



വകന്നക്കാവുന്ന 
മരുന്നുകൾ ഉവണ്ടന്ന് 
ഉറൊക്കണം. ഇ ് 
കൂടാവ  സ്ഥിരമാ ി 
മരുന്ന് കെിക്കന്ന 



കരാഗികൾ 
വീട്ടിലുവണ്ടങ്കിൽ 
അവരുവട മരുന്ന് 
നിർബന്ധമായും 
ഉൾവെടുേണം. 



പ്രകമഹം, 
രക്തസമ്മർേം, ഹൃേ  
സംബന്ധമാ  
അസുഖങ്ങൾ 
തുടങ്ങി വയുള്ളവർ 



സ്ഥിരമാ ി 
ഉപക ാഗിക്കന്ന 
മരുന്നുകൾ.  
 
 



4. ആധാരം, 
ലലസൻസ്, 
വസർട്ടിഫികക്കറ്റുകൾ, 
കറഷൻ കാർഡ്, 
ബാങ്ക് കരഖകൾ, 



ആധാർ കാർഡ് 
തുടങ്ങി  പ്രധാനവെട്ട 
കരഖകൾ ഒരു 
കവറിൽ വപാ ിഞ്ഞു 



എമർജൻസി കിറ്റിൽ 
ഉൾവെടുേണം. 
 
 



5. ദുരന്ത സമ േ് 
നൽകവെടുന്ന 
മുന്നറി ിപ്പുകൾ 
 ഥാസമ ം 
കകൾക്കാൻ ബാറ്ററി 



ഉപക ാഗിച്ച് 
പ്രവർേിെിക്കാൻ 
കെിയുന്ന ഒരു 
കറഡിക ാ കരു ണം. 



6. വയക്തി 
ശുചി വവസ്തുക്കളാ   
സാനിറ്ററി പാഡ്, 
ടൂേ് കപസ്റ്്, ടൂേ് 
വെഷ് തുടങ്ങി വ. 



കിടെ് 
കരാഗി ാവണങ്കിൽ 
പ്രാ മുള്ളവർ 
ഉപക ാഗിക്കന്ന 
ഡ വെർ.  
 



 
 
 

7. ഒരു കജാഡി വസ്ത്രം. 
 
 



8. വീട്ടിൽ 
ഭിന്നകശഷിക്കാർ, 
വക ാധികർ 
ഉവണ്ടങ്കിൽ അവർ 

ഉപക ാഗിക്കന്ന       



സഹാ  
ഉപകരണങ്ങൾ.  
 
 
 



9. ലവേു ി ബന്ധം 
വികേേിക്കവെടുന്ന 
ഘട്ടേിൽ 
ഉപക ാഗിക്കാൻ 
വമഴകു ിരിയും 



 ീവെട്ടിയും, 
അവെങ്കിൽ 
പ്രവർേന 
സജ്ജമാ  കടാർച്ചം 
ബാറ്ററിയും. 



10. രക്ഷാപ്രവർേക
വര 
ആകർഷിക്കന്ന ിനാ
 ി വിസിൽ. 



11. ആവശയഘട്ടേിൽ 
ഉപക ാഗിക്കാൻ 
കേിക ാ 
വെ ് കഡാ. 



12. വമാലബൽ 
കഫാൺ, ചാർജർ, 
പവർ ബാങ്ക്. 
 



13. കകാവിഡ് 19 
പശ്ചാേലേിൽ 
സുരക്ഷയ്ക്കാ ി 
സാനിലറ്റസറം 
കസാപ്പും മാസ്കം 



എമർജൻസി കിറ്റിൽ 
സൂക്ഷികക്കണ്ട ാണ്. 

 
 



എമർജൻസി കിറ്റ് 
 യ്യാറാക്കകയും അ ് 
വീട്ടിൽ എൊവർക്കം 
എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 
 രേിൽ 



സുരക്ഷി മാ  
ഒരിടേ് വവക്കകയും 
വചയ്യുക. വീട്ടിവല 
സ്ത്രീകളം കുട്ടികളം 
മു ിർന്നവരുമുൾവെവട 



എൊവകരാടും ഈ 
വിവരം അറി ിക്കക. 
ഒരു അടി ന്തിര 
സാഹചരയേിൽ 
ആവരയും കാേ് 



നിൽക്കാവ  
എമർജൻസി കിറ്റുമാ ി 
സുരക്ഷി  ഇടകേക്ക് 
മാറാനു കുന്ന 
 രേികലക്ക് 



വീട്ടിലുള്ള 
എൊവവരയും 
പ്രാപ്തരാക്കകയും 
വചയ്യുക. 
 



കിറ്റിലുള്ള വസ്തുക്കൾ 
വർഷേിൽ മൂന്ന് പ്രാവശയം 
പരികശാധിക്കകയും 
നാശമാകാൻ 
സാധയ യുള്ളവ മാറ്റി 
പുനഃസ്ഥാപികക്കണ്ടതുമാണ് 



ഒരു എമർജൻസി 
കിറ്റ് നിങ്ങളവട 
ജീവൻ 
രക്ഷികച്ചക്കാം!! 

 



 

കൂടു ൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
വിളിക്കക 
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