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്രപേദശം സുരkിതമാെണn് ്രപാേദശിക 

aധികൃതർ aറിയിkുേmാൾ മാ്രതേമ 

നി ൾ വീടുകളിേലk് മട ാവൂ. 

AS A SURVIVORaതിജീവിcവർkായി



പകൽ സമയ ളിൽ മാ്രതം നി ളുെട 

വീടുകളിേലk് മട ുക. രാ്രതിയിൽ 

നി ളുെട വീടിനകേtാ ചു ുവ േtാ 

വഴിയിേലാ u ാേയkാവുn aപകട ൾ 

തിരിcറിയാൻ സാധിkിലല് .

AS A SURVIVORaതിജീവിcവർkായി



കൂ മായി മാ്രതം നി ൾ വീടുകളിേലk് 

മട ുക. o യ്kുll മടkയാ്രത 

oഴിവാkുക. പരസ്പരം സഹായിkുക.

AS A SURVIVORaതിജീവിcവർkായി



aപകട സാധയ്തയും ഭയാനകമായ 

ദൃശയ് ളും കാണാൻ സാധയ്തയുll 

സാഹചരയ്ം ആയതുെകാ ് ആദയ്ം 

വീടുകളിേലk് തിരിcുേപാകുn 

aവസരtിൽ കു ികെള 

െകാ ുേപാകാതിരിkുക. aത് aവർk് 

ദുഷ്കരമാകാം.

AS A SURVIVORaതിജീവിcവർkായി



AS A SURVIVOR

്രപളയബാധിത ്രപേദശ ൾ മ ും െചളിയും 

നിറ  aപകടാവsയിൽ ആയതിനാൽ 

നി ളുെട പാദ െളയും 

കാലുകളും  സംരkിkുnതിന് uചിതമായ 

പാദരkകൾ ധരിkുക. വീടിന്െറ 

വാതിലുകളും േഗ ും ്രപവർtിpിkാൻ 

െചളി കാരണം ബുdിമു ് u ാkും. നി ൾ 

േഗ ് ബലം ്രപേയാഗിc് തുറkാൻ 

േനാkുേബാൾ േഗ ിേനാട് േചർnുll മതിൽ 

മറി ു വീഴാൻ സാധയ്തയു ്. സൂkിkുക.

aതിജീവിcവർkായി



നി ളുെട വീടിനടുേtാ ചു ുവ tിേലാ 

ജീവജാല ളുെട മൃതശരീര ൾ uെ ിൽ 

കyുറകൾ iലല്ാെത മൃതശരീര ൾ െതാടരുത്.
മനുഷയ് മൃതശരീര ൾ കാണുകയാെണ ിൽ 

uടെന േപാലീസിൽ റിേpാർ ് 

െചyുക. മൃഗ ളുെട മൃതശരീര ൾ 

uെ ിൽ 48 മണിkൂറിനുllിൽ ശരീരം 

മറവ് െചേy താണ് . 

െവllെpാkംേശഷമുll സാഹചരയ്ം കാരണം 

മൃഗ ളുെട ശവശരീരം കുഴിcിടുnത് 

്രപാേയാഗികമലല്. itരം സnർഭtിൽ 

മൃഗ ളുെട ശവശരീരം ദഹിpിknതാണ് 

uചിതം.  

AS A SURVIVORaതിജീവിcവർkായി



െചളി കാരണം വഴുതി വീഴുnതും, ഈർpം 

കാരണം u ാവുn ൈവദയ്ുതി േഷാർ ് 

സർകയ്ൂ ് aപകട ളും, aപകടം വരുtുn 

രീതിയിൽ വീഴാൻ സാധയ്തയുll 

വസ്തുkളും സൂkിkുക.

AS A SURVIVORaതിജീവിcവർkായി



പാmുകെളയും കീട േളയും uരഗ േളയും 

സൂkിkുക.  പാm് കടിേയ ാൽ 

േപടിkാതിരിkുk. കടിേയ  ഭാഗം േസാp് 

െവllം uപേയാഗിc് വൃtിയാkുക. 

e്രതയും aടുtുll ആശുപ്രതിയിൽ 

റിേpാർ ് െചyുക. കടിc  പാm്ന്െറ oരു 

േഫാേ ാ eടുtാൽ aതു തുടർചികിt 

eളുpമാkാൻ സഹായിkും.

AS A SURVIVORaതിജീവിcവർkായി



ജനാലകൾ പുറെമ നിnു തുറkാൻ 

സാധിkുnവയാെണ ിൽ, വീ ിേലkു 

്രപേവശിkുnതിന് മുൻപ് aവ തുറnിടുക. 

aലല്ാt പkം വീ ിൽ ്രപേവശിcതിനു 

േശഷം ജനാലകൾ കുറ ത് 30 

മിനി ുകെള ിലും തുറnിടുക.

aതിജീവിcവർkായി



വീ ിൽ പാചക വാതകം േചാർnി ിെലല്nു 

uറpു വരുtുക. വീടിനു പുറtാണ് 

പാചക വാതക സിലി ര് 

വcിരിkുnെത ിൽ aവ 

aട ിരിkുകയാെണnു uറpു വരുtുക. 

വീടിന്െറ വാതിൽ കുറcു േനരം തുറnു 

വcതിനു േശഷം മാ്രതം ullിൽ 

്രപേവശിkുക. വാതക േചാർc iലല് enു 

uറpു വരുtാെത oരു കാരണവശാലും 

ൈല ർ, സിഗര ്, തീെp ി, െമഴുകു തിരി 

മുതലായവ uപേയാഗിkരുത്.

aതിജീവിcവർkായി



വീ ിേലkു ്രപേവശിkുnതിന് മുൻപ് 

വീടിന്െറ ചുമരുകളും േമൽkൂരയും 

സുരkിതമാെണn് uറpു വരുtുക. 

ചുമരകൾേkാ േമല്കൂരയ്േkാ 

ബലകുറവുെ n് സംശയം േതാnിയാൽ 

വിദഗ്ധരുെട േസവനം േതടുക.

aതിജീവിcവർkായി



െപാടി, പഴകിയ ആഹാര സാധന ളിൽ 

നിnും u ാേയkാവുn വിഷ വാതക ൾ 

മുതലായവയിൽ നിnും സംരkണtിനായി 

മാസ്ക് ധരിkുക

aതിജീവിcവർkായി



െവllെpാktിൽ വn മലിന ജലം കാരണം 

െവll േ്രസാതsുകളിൽ വിഷാശംസ ൾ 

aലി ു േചർnി ു ാവാം. aതിനാൽ 

aവയിൽ നിnും െവllം 

uപേയാഗിkുnതിന് മുൻപ് bീcിങ് പൗഡർ 

uപേയാഗിcു വൃtിയാkുക. കിണറുകൾk് 

1000 ലി ർന് 5 ്രഗാം en കണkിൽ 

uപേയാഗിkുക. ഈ ്രപ്രകിയ ആഴ്ചയിൽ 

ര ു തവണ ആവർtിkുക. കുടിkാനുll 

െവllം കുറ ത് 20 മിനി ് തിളpിcതിനു 

േശഷം തണുpിcു uപേയാഗിkുക. കൂടുതൽ 

വിവര ൾk് വിദഗ്ധരുെട േസവനം േതടുക.

aതിജീവിcവർkായി



വീ ിൽ ്രപേവശിkുnതിന് മുൻപ് ൈവദയ്ുതി 

കനkനായുll െമയിൻ സവ്ിc് ഓഫ് 

ആെണnു uറp് വരുtുക. േസാളാർ , 

iൻേവർ ർ മുതലായവ ullവർ ്രപേതയ്കം 

്രശdിkുക. വിദഗ്ധരുെട പരിേശാധനയ്kും 

സാkയ്െpടുtലിനും േശഷം മാ്രതം 

ൈവദയ്ുതി uപകരണ ൾ ഓണ് െചyാവൂ.

aതിജീവിcവർkായി



വീ ിെല ൈപpുകളും ശുചിമുറിയിെല ുഷും 

നnായി ്രപവർtിkുnുെ nു uറpു 

വരുtുക. aവയിൽ നിn് വരുn 

െവlltിൽ െചളിയും aഴുkു 

വസ്തുkളും uെ ിൽ aത് 

സൂചിpിkുnത് ൈപp് ൈലൻ മലിനമായി 

enാണ്.

aതിജീവിcവർkായി



വീടും പരിസരവും bീcിങ് പൗഡർ ലായനി 

uപേയാഗിcു വൃtിയാkുക. 150 ്രഗാം 

bീcിങ് പൗഡർ, 2-3 ടീ സ്പൂണ് േസാp് 

െപാടി aെലല് ിൽ aലkു കാരം 10 ലി ർ 

െവlltിൽ കലർtി ലായനി u ാkാം. 

aര മണിkൂറിനു േശഷം വീടും പരിസരവും 

െവllം uപേയാഗിcു കഴുകുക. aതിനു 

േശഷം uൾഭാഗ ൾ വീ ും േസാpും 

ആണുനാശിനിയും uപേയാഗിcു കഴുകുക.

aതിജീവിcവർkായി



bീcിങ് പൗഡർ ചു ാmുമായി മിക്സ് 

െചയ്തു പരിസര ളിൽ വിതറുക

aതിജീവിcവർkായി



ഭkണ ശുചിതവ്ം വളെര ്രപധാനമാണ്. 

ചൂടുllേതാ തിളpിcേതാ ആയ ഭkണം 

മാ്രതം കഴിkുക. േകടു വnു en് 

സംശയമുll ഭkണം oരു കാരണവശാലും 

കഴിkരുത്. പഴകിയ ഭkണം പുതിയ 

ഭkണവുമായി മിക്സ് െചയ്തു 

uപേയാഗിkാതിരിkുക.

aതിജീവിcവർkായി



ഭkണം കഴിkുnതിനു മുൻപ് േസാpും 

െവllവും uപേയാഗിcു ൈക നnായി 

കഴുകുക. പനിേയാ, ചർmtിൽ തടിേpാ, 

െചാറിcിേലാ aനുഭവെp ാൽ uടെന 

ആേരാഗയ് വിദഗ്ധരുെട uപേദശം േതടുക.

aതിജീവിcവർkായി



ഗർഭിണികളും 10 വയസിനു താെഴയുll 

കു ികളും oഴിെക eലല്ാവർkും 

േഡാക്സിൈസൈkൻ നൽേക തു ്. 

ഗർഭിണികളും 10 വയസിനു താെഴയുll 

കു ികൾkും ആസിേ്രതാൈമസിൻ ആണ് 

നൽേക ത്. iവ uപേയാഗിേk  േതാത് 

aറിയുവാൻ ആേരാഗയ് വിദഗ്ധരുെട 

uപേദശം േതടുക

aതിജീവിcവർkായി



ആേരാഗയ് വകുp് aധികൃതർ നൽകുn 

നിർേdശ ൾ പൂർ മായും aനുസരിkുക.

aതിജീവിcവർkായി



ദുഃഖം, ഭയം, േദഷയ്ം, uറkമിലല്ായ്മ, േപടി 

സവ്പ്ന ൾ, കു േബാധം, ലj മുതലായ 

മാനസിക ്രപതികരണ ളും, തലേവദന, 

വിശpിലല്ായ്മ, ശരീര േവദന മുതലായ 

ശാരീരിക ബുdിമു ുകളും മുതിർnവരിലും 

കു ികളിലും u ാവാൻ സാധയ്തയു ്. 

itരം ്രപശ്ന ൾ u ായാൽ ആേരാഗയ് 

വിദഗ്ധരുെട uപേദശം േതടുക. െവllെpാk 

ദുരിതെt പ ിയുll വാർtകൾ 

തുടർcയായി കാണുnതും േകൾkുnതും 

oഴിവാkുക.

aതിജീവിcവർkായി



വീടു വൃtിയാkുnതിനു മുൻപ് വീ ിൽ 

u ായ നാശ ന ളുെട ചി്രതം പകർtി 

െവയ്kുകയും aവയുെട കണkു 

വിവര ൾ eഴുതി വയ്kുകയും 

െചയുക.ഭാവിയിൽ iൻഷുറൻസ്/ 

ന പരിഹാര aേപkകൾക് iത് 

uപകരിkും.

aതിജീവിcവർkായി



െവllെpാktിൽ െവllം uയർn 

പരിധികൾ aടയാളെpടുtി െവയ്kാൻ 

മറkരുത്. ഭാവിയിൽ പഠന ൾkും 

ആസൂ്രതണtിനും iതു uപകരിkും

aതിജീവിcവർkായി



ന െp തും നാശം സംഭവിcതുമായ eലല്ാ 

്രപമാണ ളുെടയും സര്ടിഫിേk റുകളുെടയും 

oരു ലിs് തyാറാkി വയ്kുക.

aതിജീവിcവർkായി



ഈ ്രപതിസnിയിൽ നിnും കരകയറാൻ ull 

ഏ വും നലല് മാർgം നാം oരുമിcു 

നിൽkുക enതാണ്. േകരളവും ഭാരതവും 

നി േളാെടാpം u ്. eലല്ാവരും aേനയ്ാനയ്ം 

സഹകരിkുക. തീർcയായും നmൾ ഈ 

്രപതിസnി തരണം െചyും.

aതിജീവിcവർkായി



പൗരnാരുെട പ ് 



നmുെട നാ ിൽ സംഭവിcിരിkുn ഈ 

്രപകൃതിേkാഭം oരു മാനുഷിക ്രപതിസnി 

കൂടിയാണ്. iതു നലല് രീതിയിൽ 

പരിഹരിkുnതിന് സമൂഹtിന്െറ 

oെtാരുമേയാെടയുll 

്രപവർtനtിലൂെടയും കു െpടുtലുകളും 

o െpടുtലുകളും oഴിവാkുntിലൂെടയും 

മാ്രതേമ സാധിkൂ. aതിനായി eലല്ാ സnd 

േസവന ്രപവർtനtിലും 

oെtാരുമേയാെടയും പരസ്പര 

വിശവ്ാസേtാെടയും ്രപവർtിkുക.

പൗരnാരുെട പ ് 



ദുരിതാശവ്ാസ ്രപവർtന ളിൽ 

ഏർെp ിരിkുn സംഘടനകളുമായി 

സംസാരിcു aവരുെട opം ്രപവർtിkാൻ 

സndതറിയിkുക. eലല്ാ വിഭാഗ ളുെടയും 

ദുരിതാശവ്ാസ ്രപവർtന ൾ ഏേകാപിcു 

നടtുവാൻ േ്രപാtാഹിpിkുക.

പൗരnാരുെട പ ് 



യുവജന സംഘടനകൾ, റസിഡന്റ്സ് 

aേസാസിേയഷൻ, kbുകൾ മുതലായ 

വിഭാഗ ൾ ആയി സാഹകരിcു 

ദുരിതാശവ്ാസ ്രപവർtന ളിൽ സnd 

േസവനം െചyാൻ തyാറാവുക. 

ധനസമാഹരണം, മനുഷയ്തവ്പരമായ 

്രപവർtന ൾ, പുനർനിർമാണ-ശുdീകരണ 

്രപവർtന ൾ enി െന otിരി 

േമഖലകളിൽ നി ൾk് സnd േസവനം 

നടtാനാകും. 

പൗരnാരുെട പ ് 



സമൂഹtിന്െറ 
പ ് 



ദുരിതാശവ്ാസ ്രപവർtന ൾkായി 
ലഭിkുn സംഭാവനകൾ കാല്രകേമണ 

കുറ ു വരുnതാണ്. enാൽ 
െവllെപാktാൽ eലല്ാം ന െപ  

കുടുംബ ളുെട പുനരിധിവസtിനും നാശ 
ന ൾ സംഭവിc aടിsാന 

സൗകരയ് ളുെട വികസനtിനും വരും 
കാല ളിൽ നmുെട നാടിനു eലല്ാ 
aംഗീകൃത േ്രസാതsുകളിൽ നിnും 

സാmtിക സഹായം ആവശയ്ം വരും. പല 
രീതിയിലുll ഫ ് ൈറസിംഗ് പരിപാടികൾ 

സംഘടിpിcു െകാ ും aവയിൽ 
പെ ടുtുെകാ ും നmുk് നmുെട നാടിെന 

സഹായിkാനാകും.
്രപേതയ്കിcും വിേദശ മലയാളികൾ ഈ 

േമഖലയിൽ ശാശവ്തമായ പരിഹാര 
മാർഗ ൾകു രൂപം െകാടുkാൻ 

്രശമിേk താണ്.

സമൂഹtിന്െറ പ ് 



നി ളുെട ്രപേദശെt ദുരnനിവാരണ 

പരിപാടികെള കുറിcും മാലിനയ് നിർമാർjന 

പdതികെള കുറിcും നnായി മനsിലാkുക. 

നി ളുെട ്രപേദശtിന്െറ നിലവിെല 

ഭൂവിനിേയാഗം aതിേനാടാനുബnിc aപകട 

സാധയ്തകൾ പരിഗണിcാണ് 

രൂപെpടുtിയി ുllെതnു uറpു വരുtുക. 

ഈ െവllെpാk െകടുതിയിൽ നിnും 

പഠിc പാഠ ൾ aനുസരിcു സംsാന 

തലtിൽ ദുരnനിവാരണ പരിപാടികൾ 

പുനpരിേശാധിkാനായി സnd 

സംഘടനകളും മാdയ്മ ളുമായി സഹകരിcു 

്രപവർtിkുക

സമൂഹtിന്െറ പ ് 



െവllെpാk െകടുതിയിൽ ദുരിതം 

aനുഭവിkുn aനയ്സംsാന ളിൽ 

നിnുളവർക് ആവശയ്മായ സഹായ ൾ 

ലഭിkുnുെ n് uറpു വരുtുക.

സമൂഹtിന്െറ പ ് 



വിദഗ്dരുെട പ ് 



നി ൾ െക ിട നിർമാണ േമഖലയിെല oരു 

വിദഗ്ധനാെണ ിൽ, െവllെpാkം കാരണം 

നാശം സംഭവിc വീടുകളുെട ഘടനാപരമായ 

പരിേശാധനകൾkും ൈവദയ്ുത 

പരിേശാധനകൾkും, aതിനു േശഷം റിpയർ 

േജാലികൾkായും സnd േസവനം 

െചyാനാകും.

വിദഗ്dരുെട പ ് 



നി ൾ നിയമ േമഖലയിെല 

വിദഗ്ധനാെണ ിൽ ദുരിതബാധിതരുെട 

ന െp  ്രപമാണ ളും സര്ടിഫിk ുകളും 

േനടിെയടുkുnതിനായി aവെര 

സഹായിkാനാകും.

വിദഗ്dരുെട പ ് 



നി ൾ മാനസിക ചികിtാ 

വിദഗ്ധനാെണ ിൽ ദുരിതബാധിതർk് 

കൗൻസിലിംഗ് നൽകാൻ സഹായിkാനാകും

വിദഗ്dരുെട പ ് 



നി ൾ oരു കലാകാരേനാ കലാകാരിേയാ 

ആെണ ിൽ aതത് േമഖലയിൽ പരിപാടികൾ 

സംഘടിpിcു ദുരിതബാധിതർക് മാനസികവും 

ആtീയവുമായ ്രശുശൂഷ നൽകാൻ 

സഹായിkുക. opം aവർkു േവ  

ഭൗതിക സൗകരയ് ൾ oരുkി െകാടുkാനും 

സഹായിkാനാകും.

വിദഗ്dരുെട പ ് 



നി ൾ oരു സാമൂഹയ്മാധയ്മ 

വിദഗ്ധനാെണ ിൽ ദുരിതബാധിതർk് 

ആവശയ്മായ വിവര ൾ സാമൂഹയ് 

മാധയ്മ ളിലൂെട oരുkിെകാടുkുവാൻ 

സഹായിkുക. െപാതുസമൂഹtിൽ നിnും 

ലഭിkുn സംഭാവനകൾ ശരിയായ 

രീതിയിലാേണാ uപേയാഗിkെpടുnെതnു 

uറpുവരുtാൻ ്രശമിkുക.

വിദഗ്dരുെട പ ് 


