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ദുരന്തങ്ങളെ അറിയൂ, ഒരുങ്ങിയിരിക്കൂ 

ദുരന്ത പ്രതിരരോധം, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് - ഓരരോ കുെുംബവും അറിഞ്ഞിരിരേണ്ടത് 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുും  മനുഷ്യ നിര്മ്മിത ദുരന്തങ്ങളുും വര്മ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് 

ദുരന്തങ്ങൾക്കെതിക്കരയുള്ള തയ്യാക്കെടുപ്്പ വളക്കര  അനിവാരയമാണ്. ജീവനുും സ്വത്തിനുും നാശും 

വരുത്തുന്നതിന് രുെക്കമ ജനങ്ങൾെ് വലിയ ദുരിതങ്ങൾെ് കാരണമാകുന്ന വിവിധ ദുരന്തങ്ങൾ 

നമുക്കട സ്ുംസ്ഥാനും നനരിടുന്നു. അതുടകോണ്ടു തടന്ന നമ്മുടെ കുെുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തടന്ന 

ദുരന്തങ്ങടള രനരിെോൻ തയ്യോടറെുരേണ്ടതുണ്്ട.   

ചില പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങടള മുൻകൂട്ടി 

പ്രവചിേോൻ സോധിേുടമങ്കിലും മറ്റു ചില ദുരന്തങ്ങടള 

മുൻകൂട്ടി പ്രവചിേുവോൻ സോധിേുകയില്ല    

എന്നതുടകോണ്്ട ദുരന്ത-മുന്കരുതല്, ദുരന്ത-

ലഘൂകരണത്തിൽ പ്ശധ നകപ്രീകരിനകണ്ടതാണ്. 

ശരിയായ രീതിയിലുള്ള  ആസ്ൂപ്തണും വഴി നിങ്ങൾെുും 

നിങ്ങളുക്കട കുടുുംബത്തിനുും വലിയ ദുരന്തങ്ങക്കള 

നരാലുും അതിജീവിൊന് സ്ാധിെുും.  നിങ്ങളുക്കട 

കുടുുംബ - ദുരന്ത നിവാരണ പ്ലാന് തയ്യാൊെുവാനുും 

രരിശീലിെുവാനുും നിങ്ങക്കള  സ്ഹായിെുും 

A) ദുരന്തതസാധ്യതകള് അറിഞ്ഞിരിക്കുക 

നിങ്ങൾ താമസ്ിെുന്ന പ്രനദശത്തിക്കെ ദുരന്ത സ്ാധയതകക്കളെുെിച്്ച നബാധവാന്മാരായിരിെുക. 

ദുരന്തസ്ാധയത ഭൂമിശാസ്്പ്ത-രാരിസ്ഥിതിക സ്വിനശഷ്തകൾ ആപ്ശയിച്ചിരിെുും. 

 നിങ്ങൾ താമസ്ിെുന്ന പ്രനദശത്തിക്കെ പ്രകൃതിദുരന്ത സ്ാധയതകളുും മനുഷ്യ-നപ്രരിത 

അരകട സ്ാധയതകളുും അെിഞ്ഞിരിെുക 

 സ്ാമൂഹിക, സ്ാമ്പത്തിക, കാലാവസ്ഥ സ്ുംബന്ധമായ സ്വിനശഷ്തകക്കളകുെിച്ച് 

മനസ്സിലാെിയിരിെുക.  

 ഗര്മ്ഭിണികൾ, ഭിന്നനശഷ്ിൊര്മ്, വനയാധികര്മ്, നരാഗികൾ തുടങ്ങിയവര്മ് നിങ്ങളുക്കട 

കുടുുംബത്തിലുക്കണ്ടങ്കില് ദുരന്തസ്മയത്തില് അവര്മ് നനരിനട്ടൊവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്കൂട്ടി 

ആനലാചിെുകയുും രെഞ്ഞു മനസ്സിലാെുകയുും നവണും 

 മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തോമസിേുന്ന പ്രരദശത്തുണ്ടോയ ദുരന്തങ്ങടള കുറിച്ച് 

അറിഞ്ഞിരിേുക 

 സ്ുംസ്ഥാന/ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അനതാെിറ്റിയുക്കട നിര്മ്നദശങ്ങൾ മനസ്ിലാെുകയുും 

അവര്മ് തരുന്ന മുന്നെിയിപ്പുകക്കള രാലിെുകയുും ക്കചയുക 

 

B)  മുളനൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുക 

നിങ്ങൾ വസ്ിെുന്ന പ്രനദശങ്ങളില് ഉണ്ടാകാന് സ്ാധയതയുള്ള വിവിധ ദുരന്തങ്ങക്കളെുെിച്ചു 

മനസ്സിലായാല് നിങ്ങൾ കുടുുംബത്തിനുനവണ്ടി ദുരന്ത-മുന്കരുതല് ആസ്ൂപ്തണും ക്കചയ്യണും .  

ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മയങ്ങളില് ഒരുരനേ കുടുുംബാുംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാകണക്കമന്നില്ല, 

അതുക്കകാണ്ടുതക്കന്ന ദുരന്തസ്മയങ്ങളില് എങ്ങക്കനയാണ് പ്രതികരിനെണ്ടക്കതന്നു 

കുടുുംബാുംഗങ്ങക്കള രഠിപ്പിൊന് ഇതു സ്ഹായിെുും.  

ദുരന്ത സ്മയങ്ങളില് അടിയന്തിരമായി ബന്ധക്കപ്പനടണ്ടവരുക്കട വിവരങ്ങൾ കുടുുംബത്തിലുള്ള 

എല്ലാവരുും അെിഞ്ഞിരിെണും (നരര/്ന ാണ് നമ്പര്മ്/ അപ്രസ്്സ മുതലായവ). 

താമസ്സ്ഥലത്തിനടുത്ത് അക്കല്ലങ്കില് ദൂക്കരയുള്ള ഒരു ബന്ധുവിക്കെനയാ, സ്ുഹൃത്തിക്കെനയാ ന ാണ് 
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നമ്പര്മ് കുടുുംബാുംഗങ്ങൾ ഹൃദയസ്ഥമാെുക. എക്കന്തങ്കിലുും അതയാഹിതും സ്ുംഭവിച്ചാല് ആ നമ്പെില് 

വിളിെുവാന് നിര്മ്നദശും ക്കകാടുെുക.  

ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മയങ്ങളില് നിങ്ങൾ നജാലി സ്ഥലത്തുും, കുട്ടികൾ സ്കൂ ളിലുും ആക്കണങ്കില് 

എങ്ങക്കന പ്രതികരിെണും എന്നു മുന്കൂട്ടി തീരുമാനിെുക.   

അടിയന്തിരമായി ഒന്നിച്ചു കൂടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങള്  

വീടിനുള്ളില്: വീടിനുള്ളിക്കല സ്ുരേിത സ്ഥാനങ്ങൾ  ഏക്കതാക്കെക്കയന്നു മനസ്സിലാെുകയുും 

ക്കചനയ്യണ്ട കാരയങ്ങക്കളരറ്റി മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിെുകയുും ക്കചയ്യുക.  

വീടിന്റെ സമീപപ്പദദശത്ത്: ഒരു ദുരന്ത സ്മയത്ത ് (തീരിടുത്തും നരാലുള്ളവ) നിങ്ങൾെ് വീട ്

ഒഴിനയണ്ടി വന്നാല് കുടുുംബാുംഗങ്ങൾെ് ഒന്നിച്ചു നചരാന് കഴിയാവുന്ന സ്ുരേിത സ്ഥാനും 

മുന്കൂട്ടി തീരുമാനിെുക. 

ബന്ധക്കപ്പട്ട അനതാെിറ്റികൾ മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിെുന്ന സ്ുരേിത സ്ഥാനങ്ങൾ  (സ്കൂ ൾ, 

കമയൂണിറ്റി ഹാൾ തുടങ്ങിയവ) കുടുുംബത്തിലുള്ള ഓനരാ അുംഗങ്ങളുും അെിഞ്ഞിരിെണും. 

അങ്ങക്കനക്കയങ്കില് ദുരന്ത സ്മയങ്ങളില് അവിക്കട ഒത്തുകൂടാവുന്നതാണ് (പ്രനതയകിച്ചുും 

തീരനദശത്തു താമസ്ിെുന്നവര്മ്) 

C) അടിയന്തിര കിറ്റ ്(Emergency Kit) തയ്യാറാക്കുക  

ഒരു അടിയന്തിര കിറ്റ ് നിങ്ങളുക്കട ജീവന് രേിനച്ചൊും. ദുരന്ത സ്ാഹചരയത്തില് അടിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയങ്ങളുക്കട രരിമിതിയില് നിങ്ങളുക്കട കുടുുംബത്തിനു കുെച്ചു ദിവസ്ങ്ങളില് മാെി 

താമസ്ിനെണ്ടി വന്നാല്, അതിജീവനത്തിനുും സ്ുരേിതതവത്തിനുമായി എല്ലാ അവശയ 

സ്ാധനങ്ങളുും അടങ്ങിയ ഒരു അടിയന്തിര കിറ്റ ്മുന്കൂട്ടി തയ്യാൊെി വയ്െണും.  

 തയ്യാൊെി വച്ചിരിെുന്ന അടിയന്തിര കിറ്റ ്നനയാത്ത വിധത്തിലുും, അനായാസ്മായി 

ക്കകാണ്ടുനടൊന് കഴിയുന്നതുമാക്കണന്നു ഉെപ്പുവരുത്തുക.  

 വീടിനുള്ളില് എല്ലാവര്മ്െുും രരിചിതമായ, സ്ുരേിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തു അടിയന്തിര കിറ്റ് 

സ്ൂേിച്ചുവയ്െുക  

അടിയന്തിര കിറ്റില് സൂക്ഷിദക്കണ്ടവ  (72 മണിെൂര്മ് സ്മയനത്തെു നവണ്ടത്) 

o ശുധ ജലും  (1 ലി /വയക്തി/ദിവസ്ും)  

o ലഘുഭേണും  

o പ്രധാനനരഖകൾ 

(ഭൂമി,ബാങ്ക,്ഇന്ഷ്ുെന്സ്് നരപ്പെുകൾ, 

തിരിച്ചെിയല് നരഖകൾ, വിദയാഭയാസ് 

സ്ര്മ്ട്ടി ിെറ്റുകൾ) 

o നെരിനയാ, ബാറ്റെി 

o പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ് സ്ാമപ്ഗികൾ, 

മരുന്നുകൾ  

o നസ്ാപ്്പ, നടായിക്കലറ്്റ നരപ്പര്മ്  

o നടാര്മ്ച്, ബാറ്റെി 

o ക്കമാബബല്, ചാര്മ്ജര്മ് 

 

തയ്യാൊെി വച്ചിരിെുന്ന അടിയന്തിര 

കിറ്റിടല വസ്തുെളുക്കട ഗുണനിലവാരും 

ഉെപ്പുവരുനത്തണ്ടതാണ്. നകടാവുന്ന 

വസ്തുെൾ (ലഘുഭേണും, ശുധ ജലും 

മുതലായവ) യഥാസ്മയും രുനസ്ഥാരിെണും. 

വര്മ്ഷ്ത്തില് മൂന്നു പ്രാവശയും ഇതിനായി ഉരനയാഗിൊും. (ഉദാ: ജനുവരി 15, ക്കമയ ്15, ക്കസ്ര്റ്റുംബര്മ് 15) 

നെരിനയാ, നടാര്മ്ച്ച് മുതലായവ പ്രവര്മ്ത്തനസ്മാണമാക്കണന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തണും.  
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D) പരിശീലനം നേടുക 

നമല്രെഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ ക്കചയ്തതിനുനശഷ്ും കുടുുംബാുംഗങ്ങൾ എല്ലാവരുും നിര്മ്നദശിച്ചിട്ടുള്ള 

രീതിയില് രരിശീലനും നടനത്തണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾ, വനയാധികര്മ്, ഭിന്നനശഷ്ിയുള്ള വയക്തികൾ 

എന്നിവക്കര ദുരന്ത സ്മയങ്ങളില് ഒഴിപ്പിെുന്നതിനുള്ള പ്രാനയാഗിക ബുധിമുട്ടുകൾ മെികടൊന് 

രരിശീലനും സ്ഹായിെുും. 

 ഭൂമികുലുെും, തീരിടുത്തും എന്നീ സ്മയങ്ങളില് അനുവര്മ്ത്തിനെണ്ട ലളിതവുും 

സ്വയരേെ ് അനുനയാജയവുും ആയ പ്രവര്മ്ത്തികൾ  കുടുുംബാുംഗങ്ങൾ എല്ലാവരുും 

മനഃരാഠുംമാെുകയുും രരിശീലിെുകയുും നവണും 

 അടുത്തുള്ള സ്ുരേിത സ്ഥലവുും അവിനടയ്െുള്ള മാര്മ്ഗവുും      മനസ്സിലാെി വയ്െണും  

 ദുരന്തസ്മയങ്ങളില് എങ്ങക്കന പ്രതികരിെണും എന്നത് ആെു മാസ്ത്തിക്കലാരിെക്കലങ്കിലുും 

രരിശീലനത്തിലൂക്കട ഉെപ്പുവരുത്തുക  

 രരിശീലനും നനടിയ വയക്തികളില് നിന്നുും പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ്യില് അെിവുനനടുകയുും 

അതാതു പ്രനദശത്തുള്ള വിവിധ ദുരന്ത സ്ാധയതകൾ 

മറ്റുള്ളവര്മ്െ്  മനസ്സിലാെിക്കൊടുെുകയുും നവണും  

 രരിശീലനങ്ങടള കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ സംസ്ഥോന 

ദുരന്ത നിവോരണ അരതോറിറ്റിയുടെ ടവബ്സസറ്റിൽ 

(www.sdma.kerala.gov.in) ലഭയമോണ,് കൂെോടത രകരളത്തിൽ 

ഉണ്ടോകോൻ സോധയതയുള്ള ദുരന്തങ്ങടള കുറിച്ചുള്ള 

ലഘുരലഖകളും, വീഡിരയോകളും ഉണ്ട.് കുട്ടികൾേും, 

ഭിന്നരശഷിേോർേും സൗഹൃദ പ്രദമോയ രീതിയിൽ ആണ ്

അവ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

E) ദുരന്തസമയങ്ങളില് എങ്ങന്റന പ്പതികരിക്കണം എനറിഞ്ഞിരിക്കുക 

 രരിപ്ഭാന്തരാകാക്കത സ്ുംയമനും രാലിെുക 

 നെരിനയാ വഴിയുള്ള  മുന്നെിയിപ്പുകളുും നിര്മ്നദശങ്ങളുും പ്ശധിെുക 

 മുെിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുക്കണ്ടങ്കില് പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ് നല്കുക. സ്ാരമായ രരിെുകൾ ഉക്കണ്ടങ്കില് 

ബവദയസ്ഹായും നതടുക. നബാധും നഷ്ടക്കപ്പട്ടുകിടെുന്ന വയക്തിക്കയ രരമാവതി കഴുത്തുും നക്കട്ടല്ലുും 

അനൊക്കത ആശുരപ്തിയിക്കലത്തിെുക. ആവശയും വന്നാല് കൃപ്തിമ ശവാനസ്ാച്ഛാസ്ും (CPR) 

ക്കകാടുെുവാന് കുടുുംബാുംഗങ്ങൾ അെിഞ്ഞിരിെണും 

 വാതക നചാര്മ്ച്ചയുക്കട ഗന്ധും ഉക്കണ്ടങ്കില് ക്കമയിന് സ്വിച്ച ്അണച്ചു വാതിലുും ജനലുകളുും തുെന്നിട്ട ്

ഉടനടി ക്കകട്ടിടത്തിനു രുെനത്തയ്െിെങ്ങുക  

 ബവദയുതി നചാര്മ്ച്ച സ്ുംശയിെുക്കന്നങ്കില് ക്കമയിന് സ്വിച്ച ്അണയ്െുക 

 വാതക-ബവദയുതി നചാര്മ്ച്ചയ്െ് സ്ാധയത ഉള്ളതിനാല് നടാര്മ്ച്ച് ബലറ്്റ ഉരനയാഗിെുക. 

 വീടിനു രുെനത്തെു ഇെങ്ങുനമ്പാൾ ക്കരാട്ടികിടെുന്ന ബവദയുതി കമ്പികൾ ഉരണ്ടോ എന്ന ്

പ്ശദ്ധിേണം 

 വളര്മ്ത്തു മൃഗങ്ങൾെുും സ്ുരേിത സ്ഥാനങ്ങൾ കക്കണ്ടത്തണും 

 ദുരന്ത സ്മയങ്ങളില് ലി റ്്്റ ഉരനയാഗിൊതിരിെുക. 

സുരക്ഷിത  സ്ഥാനങ്ങളിദലക്ക ്മാറി  താമസിക്കാനുള്ള നിര്ദദശം ലഭിച്ചാല്  

 അടിയന്തര കിറ്്റ എടുെുക 

 വീട് രൂട്ടിയിടുക 

 വാതക - ബവദയുതി ബന്ധും വിച്നേദിെുക  

 ബന്ധക്കപ്പട്ട അനതാെിറ്റികൾ നിര്മ്നദശിച്ചിട്ടുള്ള മാര്മ്ഗങ്ങളിലൂക്കട മാപ്തും സ്ുരേിത 

സ്ഥാനങ്ങളിനലെ് സ്ഞ്ചരിെുക  

F) അടിയന്തിര ഘട്ടത്തില്  ഉപദയാഗിദക്കണ്ട  ദ ാണ്നമ്പററുകള് അറിഞ്ഞിരിക്കുക 

അടിയന്തിര ഘട്ടത്തില് ഉരനയാഗിനെണ്ട ന ാണ്നമ്പെുകൾ എല്ലാവര്മ്െുും കാണുവാന് കഴിയുന്ന 

വിധത്തില് വീടിക്കെ ഭിത്തിയില് പ്രദര്മ്ശിപ്പിൊവുന്നതാണ.്  

112 - എമർജൻസി നമ്പർ, 100 – നരാലീസ്്, 101 – അഗ്നിശമനനസ്ന, 108 - ആുംബുലന്സ്് 

1077 / 1070 / 1079 - ദുരന്ത നിവാരണ കണ്നപ്ടാൾ െൂും 

http://www.sdma.kerala.gov.in/

