
Search-Rescue-Evacuation       
Team

അേന$ഷണ-ര(ാ*വർ-ന-ഒഴി1ി2ൽ ടീം



Emergency Response Team..

•78റിയി1് ടീം

•അേന$ഷണ -ര(ാ
*വർ-ന ഒഴി1ി2ൽ ടീം

•ക=ാ>് മാേനജ് മA് ടീം

•*ഥമ CDഷ ടീം



അേന$ഷണ -ര(ാ *വർ-ന ഒഴി1ി2ൽ ടീം

EരFസമയ-് പരിIാFി JKി2ാെതNം
കാര=(മമാNം തOയത$േ-ാെടNം
ആQകQെട ജീവൻ അപകട-ിൽ

െപടാെത,EരF SലU നി8് Vര(ിത
SാനWളിേല2് ആQകെള മാYക എ8താണ് ഈ

ടീമിെA കടമ.



ആർെ2ാെ2 അംഗWൾ
ആവാം

-സ8^ *വർ-ന മേനാഭാവം ഉaവർ

-EരF നിവാരണ *തിേരാധ *വർ-നWളിൽ

7ൻപരിചയേമാ അടിSാന ധാരണേയാ ഉaവർ

-െമാൈബൽ േഫാgം , െമാൈബൽ

ആhിേ2ഷiകQം ഉപേയാഗി2ാൻ jത=മായി

ഉപേയാഗി2ാൻ അറിkaവർ



ആർെ2ാെ2 അംഗWൾ ആവാം

-അടിയFിര സാഹചര=Wളിൽ െപെm8്
എ-ിേnരാൻ വാഹനം കoിpaവർ

-*േദശെ- sറിn് പര>രാഗതമായ
അറിkaവർ, 7Wൽ വിദഗ്ധർ, കായിക
േശഷിNaവർ



കടമകQം
ഉ-രവാദി-WQം



EരF-ിന് 7ൻപ്
● ര(ാ*വർ-നWൾ2ാവശ=മായ സാധനWൾ

ഉൾെ2ാaിtെകാua കിv് തയാറാwക
● അവരവxെട *േദശ-ിെA yമിശാzപരമായ അറിവ് ഉ{ാവണം
● *േദശെ- ഒഴി1ിw8തിia യാ|മാർഗെ- പvിNa jത=മായ

ധാരണ ഉ{ായിരി2ണം
● Eരിതാശ$ാസ ക=ാ}കQെട SലവിവരWQം അറി~ിരി2ണം
● Eർബല വിഭാഗWെളNം നിരാലംബരായ ആQകെളNം ഉൾെ1�-ി

*േത=ക പmിക/ െറ�� hാൻ തoാറാwക



● സാഹചര=-ിനiേയാജ=മാs8 തര-ിpള െറ�� വാഹനWQെട
ലഭ=ത ഉറ1് വxUക

● *േദശെ- ക�കാലി-വളർU �ഗWQെട വിവരWൾ േശഖരിwക. 
അവെയ Vര(ിതമായി മാvി പാർ1ി2ാia Sലം കെ{Uക

● േമ�റ~ വിവരWൾ2ായി തേ�ശ Sാപന-ിെല EരF നിവാരണ
പ^തി പരിേശാധിwക

● *േത=ക പരിഗണന ലഭിേ2{ വിഭാഗWQെട പmിക EരFനിവാരണ
പ^തി പmിക2.4 ലഭ=മാണ്. ഈ പmിക കാലാകാലWളിൽ
ആവശ=ാiJതം അപ്േഡv് െച�ി�{് എ8് ഉറ� വx-ണം.



● അതാത് EരFWൾ2് അiസരിn് ഇതിൽ ആർ2ാണ്
��തൽ പരിഗണന ലഭിേ2{ത് എ8് നി�യിwക

● അതിഥിെതാഴിലാളികQമായി ആശയവിനിമയം നടUവാൻ
അവxെട മാ�ഭാഷ അറിയാk8വxെട സഹായം േത�ക. 
അെ��ിൽ അ-ര-ിൽ ഉaവെര �ടി ടീമിൽ
ഉൾെപ�Uക



EരF സമയ-്
● Sലപരിചയ7aവർ �െടNെ{8് ഉറ1് വxUക
● കാണാതായ വ=�ികQെട രജി�ർ �(ിt ഓേരാ

ര(ാ*വർ-ന-ിന് േശഷkം അത് അപ്േഡv്
െച�ക

● പലായനം െച�8തിന് 7ൻപ് വിലപിടി�a വ�2Qം
സർmിഫി2YകQം മYം എ�2ാൻ ആQകെള
ഓർ�ി1ിwക/ സഹായിwക



● ര(െ1�-ിയ ആQകQെട വിവരWൾ േശഖരിt �(ിwക
ക�കാലി വളർU �ഗWQെട Vര(ാ ഉറ1് വxUക

● മാvിപാർ1ിw8വർ2് ആവശ=മായ സൗകര=Wൾ ക=ാ>ിൽ
ഉെ{8് ഉറ1് വxUക

● .*േത=ക പരിഗണന ലഭിേ2{ വിഭാഗWൾ2് അവxെട
*േത=ക ആവശ=-ിനiസരിn് ഭ(ണം, മx8് 7തലായവ
ഉറ�വxUക.



EരF-ിന് േശഷം

● EരFബാധിത *േദശം �ർ�മായി സ�ർശിt
ഒvെപ�േപായവെരNം പരിേ2vവെരNം Vര(ിതമായ
SലWളിേല2് എ-ിt ൈവദ=സഹായം അടിയFിരമായി
ലഭ=മാwക

● േറാ�കളിൽ വീg കിടw8 മരWQം അവശിKWQം നീ2ം
െചയ് ത് ആശയവിനിമയkം ഗതാഗതkം �നഃSാപിwക

● കാണാതായ വ=�ികQെട രജി�ർ �(ിt ഓേരാ
ര(ാ*വർ-ന-ിന് േശഷkം അത് അപ്േഡv് െച�ക



● മാvിപാർ1ിw8�മായി ബ െ1� എെFാെ2
*¡നWൾ േനരിേട{ിവxെമ8് ആQകൾ2് മന¢ിലാ2ി
െകാ�w8തിനായി േമാ2് £ിൽ നടUക

● മv് ¤�കQമായി േചർ8് അവxെട ¥മതലകൾ
നട1ാw8തിന് /�ർ-ീകരിw8തിനാവശ=മായ
സഹായWൾ െചയ് �െകാ�wക



േകാവിഡ് 19 പ�ാ-ല-ിൽ ¦^ിേ2{ കാര=Wൾ

● ര(ാ*വർ-ന-ിൻെറ സമയU മാ�്,, §ട്സ് എ8ിവ ധരിwക
● ഇട¨ിെട േസാ�ം െവakം ഉപേയാഗിn് 20 െസ2ൻഡ്

േനരേ-െ2�ിpം ൈക ക©sക
● േസാ�ം െവakം ഇ�ാ- സാഹചര=-ിൽ സാനിെvസർ

ഉപേയാഗിwക
● കഴിവ�ം ശാരീരിക അകലം പാലി2ാൻ ¦^ിwക.
● വ{ിNെട താേ2ാൽ െമാൈബൽേഫാൺ 7തലായ Sിരം

ഉപേയാഗിw8 വ�2ൾ «-ിയായി �(ി2ാൻ ¦^ിwക.



● ര(ാ*വർ-ന സമയ-് േകാവിഡ് േരാഗിNമായി
സ>ർ27{ാkകയാെണ�ിൽ സ$Fമായി
ഐെസാേലഷനിൽ േപാേക{താണ്.

● േകാവിഡ് ബാധിതർ,ഐെസാേലഷനിൽ ഉaവർ,േകാവിഡ്
ബാധ ഇ�ാ-വർ എ8ിWെന േവർതിരിn് വിവരWൾ
േശഖരിwകNം അതiസരിt തoാറാ2ിയ ക=ാ}കളിേല2്
എ-ി2ാiം ¦^ിwക .



7ൻഗണന മ-ിൽ sടിെയാഴി1ിw8
സാഹചര=ം

1. വേയാജനWൾ

2. സാF$ന ചികി®യിൽ ഉaവർ

3. അഗതികൾ

4. ആ¯ വയ°വെര *ായ7a smികൾ

5. ഭി8േശഷി വിഭാഗWൾ

6. പmികജാതി ജാതി /പmിക വർ±
വിഭാഗWളിൽ ഉaവർ

7. അതിഥി െതാഴിലാളികൾ

8. െകയർ േഹാം അേFവാസികൾ

9. തനിെയ താമസിw8 7തിർ8
വ=�ികൾ

10. ഗർഭിണികൾ

EരF സാഹചര=-ിൽ *േത=ക പരിഗണന അർഹിw8 ജനവിഭാഗWൾ ഉ{്. 
ഏതാ{്  10 വിഭാഗWെള ആണ് ഇതിേനാടകം  identify െച�ി�aത്.



അേന$ഷണ - ര(ാ *വർ-ന - ഒഴി1ി2ൽ ടീമിെA
കoിൽ ഉ{ായിരിേ2{ ആവിശ= വ�2ൾ

● മാ�്

● സാനിൈvസർ/ േസാ1്

● ³ൗസ്, §m്

● െഹഡ് ലാംപ് / േഗാ±് െലസ്

● െഹൽെമv്

● െറയിൻ േകാm്

● ൈലvർ

● വിസിൽ

● ക-ി

● അപകട സാധ=ത അടയാളെ1�-ാൻ 

ഉപേയാഗി2ാൻ പY8 െറഡ് റി´ൺ 

● കയർ 

● µാഷ് ൈലv്/ േടാർച്

● െട�ർ 

● ഫ�് എയ്ഡ് േബാ¶് 

● വീൽ െചയർ  



● െ·ക്ചർ

● േ£ാൺ

● മരം 7റി2ാൻ ആവിശ=മായ യ¸Wൾ

● ഫയർ എ¢്vിംഗിെഷർ

● life േബാm്/ െച¯ വ¹ികൾ

● െജസിബി / ആംºലൻസ് േപാpa വലിയ വാഹനWൾ


