
இடி மற்றும் மின்னல் 

செய்ய வேண்டியதும், செய்யக்கூடாததும் 

 

 

திறந்தசேளியில் இருப்பின்: 
 

 திறந்தசேளியில் உள்ளவபாது மின்னலின் தாக்கத்திலிருந்து 
தற்காதத்ுக்சகாள்ள கீழ்கண்ட குறிப்புகள் பயனுள்ளதாக 
இருக்கும். 

 

 சேளிவேளளகளுக்கு செல்ேதற்கு முன்பாக அன்ளறயதின 
ோனிளல முன்னறிவிப்ளப சதரிந்துசகாண்டு புறப்படவும்.  

இடி மற்றும் மின்னல் பற்றிய எெெ்ரிக்ளக இருப்பின், அந்த 
வேளளளய/பயணதள்த ஒதத்ிப்வபாடவும். 

 

 இடி இடிக்கும் வபாது, அருகில் உல்ல ஸ்திரமான/காங்கிரடீ ்
கடட்ிடங்களுக்குள் செல்லவும் அல்லது கனத்த 
வமற்பகுதியுள்ள ோகனங்களுக்குள் சென்று ென்னல் 
கண்ணாடிகளள மூடிக்சகாள்ளவும். தகரக்கூளர உளடய 
இடங்களள தவிரக்்கவும். 

 30/30  விதிளய நிளனவில் சகாள்ளுங்கள். அதாேது, மின்னல் 
ஒளிளய கண்டபின் 30 எண்ணுேதற்குள் இடி ஓளெ 
ேருமானால், மளறவிடங்களுக்குள்  சென்று களடசி இடி 
ஒலி நின்ற 30 நிமிடங்களுக்காேது உள்வள இருக்கவும். 

 மளறவிடங்களற்ற திறந்த மளலப்பகுதியில் இருக்கும்படி 
வநரந்்தால், உடனடியாக உயரமான மளல முகடுகள், 

சிகரங்ள் ஆகியேற்றிலிருந்து விளரந்து கீழிறங்கி 

ெமசேளிக்கு செல்லவும். நீடட்ிக்சகாண்டிருக்கும் பாளற 
முகடுகளின் கீழ் ஒதுங்கக்கூடாது. 

 ஏரி, குளம், குடள்ட வபான்ற நீர ் நிளலகளிலிருந்து 
உடனடியாக சேளிவயறவும். நீர ் நிளறந்த ேயல்சேளியில் 
வேளலயிலிருந்தால், அருகிலுள்ள காய்ந்த நிலப்பரப்பிற்கு 
செல்லவும், குளறந்தபடெ்ம் ேயல்ேரப்பிற்காேது செல்லவும். 

 சேள்ளம் ேருேதற்க்கு ோய்பில்லாத தாழ்ோன இடங்களில் 
உள்ள வீடுகள்/மளறவிடங்கள் சிறந்தது. 

 தளரயில் படுதத் நிளலயில் இருக்கக்கூடாது, இது இடி 
தாக்கும் ோய்ப்ளப அதிகரிக்கும். 



 மளறவிடங்களற்ற திறந்தசேளியில் இருக்கும்படி 
வநரந்்தால்,  கால்கள் இரண்ளடயும் மடக்கி குத்தளேதத்ு, 

கரங்களால் கால்களள சுற்றி, ளககளால் காதுகளள மூடி, 

கண்களள மூடி, தளல கவிழ்ந்த நிளலயில் அமரவேண்டும். 

இது இடி நம்ளம தாக்கும் பரப்ளப குளறக்க உதவும். 

 பிடரியிலுள்ள மயிரக்ால்கள் சிலிரத்ு நிற்குமாயின், அது 
மின்னல் உடனடியாக ேருேதற்கான ெமிக்ளகயாகும். 

 மின்ொரம் கடத்த ோய்ப்புள்ள தளோடங்களான, மின் 
கம்பிகள், சதாளலவபசி வகாபுரங்கள், காற்றாளல தகடுகள், 

இரும்பு வேலிகள் வபான்றேற்றிலிருந்து விலகியிருக்க 
வேண்டும். 

 இடி, மின்னல் ேருேத்ற்கு முன்பாகவே மின்னனு 
ொதனங்களள மின் இளணப்பிலிருந்து துண்டிதத்ுவிடவும். 

 உயரம்ின் அழுத்தங்களிருந்து  பாதுகாப்ளப தரக்கூடிய 
மின் காப்பாளன வீடட்ினில் நிறுேவேண்டும். 

 மரத்தடியில், குறிப்பாக தனியாக உள்ள மரத்தடியில் 
ஒதுங்க கூடாது. ஏசனனில், மரங்கள் மின்ொரதள்த 
கடத்தக்கூடியளே. 

 ரப்பரினால் செய்யப்படட் செருப்புகவளா, ோகனங்கலின் 
டயரக்வளா மின்னலிளிருந்து பாதுகாக்காது. 

 சேளியிலுள்ள பறந்து செல்லக்கூடிய, வெதம் 
விளளவிக்கக்கூடிய சபாருடக்ளள பாதுகாக்கவும். 

 நுளரதத்ிண்டு(Foam Pad), உலரந்்த உவலாகங்களற்ற 
துனிப்ளபகளள காலுக்கடியில் வபாடட்ுக்சகாள்ளலாம். 

 இடி இடிக்கும் சபாழுது, குழுோக இருக்க வநரந்்தால் 

உடனடியாக பிரிந்து செல்லவும். இது, இடியினால் 

தாக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்ளகளய குளறக்க உதவும். 

 சதாளலக்காடச்ி, ோசனாலி செய்திகளள சதாடரந்்து 
கேனிக்கவும், இது அருகிலுள்ள ொளலகளுக்கு செல்லும் 
பாளத அளடபடட்ிருந்தால் அறிய உதவும். 

 சிறப்பு உதவி சதளேப்படும் குழந்ளதகள், சிறுேரக்ள், 

முதிவயாரக்ள் ஆகிவயாருக்கு உதவி செய்யவும். 

 அறுந்து கிடக்கும் மின்கம்பிகளிடமிருந்து விலகியிருக்கவும். 

உடவன மின் ோரியதத்ுக்கு தகேல் தெரிவிக்கவும். 



 செல்லப்பிராணிகளள கண்காணிதத்ு உங்கள் 
கடட்ுப்பாடட்ில் ளேதத்ிருக்கவும். 

 

 

வீடட்ிவலா, உள்ளரங்கிவலா இருப்பின் : 

வீடுகள், அலுேலகங்கள், ேரத்த்க ளமயங்கள் முதலியன 
பாதுகாப்பான இடங்களாக கருதப்படட்ாலும் இடி, மின்னலினால் 
பாதிக்கப்படும் அபாயம் இருக்கவே செய்கிறது. இளத 
தவிரப்்பதற்க்கான சில உபாயங்கள் கீவழ தரப்படட்ுள்ளன. 

 ோனம் இருடட்ுகிறதா, காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கிறதா என 
கேனியுங்கள். 

 நீங்கள் இடிவயாளெளய வகடக் வநரந்்தால், மின்னலினால் 

தாக்கப்படும் சதாளலவிலிருக்கிறீரக்ள் என்று சபாருள். 

உடவன, 30/30 மின்னல் பாதுகாப்பு விதிளய 

நிளனவுகூருங்கள். அதாேது, மின்னல் ஒளிளய கண்டபின் 30 

எண்ணுேதற்குள் இடி ஓளெ ேருமானால், 
மளறவிடங்களுக்குள்  சென்று களடசி இடி ஒலி நின்ற 30 

நிமிடங்களுக்காேது உள்வள இருக்கவும். 

 உள்ளூர ் செய்தி ஊடகங்களில் கூறப்படும் எெெ்ரிக்ளகத ்
தரவுகளள கேனியுங்கள். 

 வீடு முதலான மளறவிடங்களில் தங்கியிருங்கள். 

முடிந்தேளர பயணங்களள தவிருங்கள். 

 கதவுகளளயும், ென்னல்களளயும் மூடிளேத்திருக்கவும். 

வீடட்ின் சேளிப்புறமுள்ள உளடயக்கூடிய, பறந்து 
செல்லக்கூடிய சபாருடக்ளள பாதுகாப்பாக ளேத்திருங்கள். 

 குழந்ளதகளும், செல்லப்பிராணிகளும் வீடட்ினுள் 
இருப்பளத உறுதிசெய்யுங்கள். 

 சதாளலகாடச்ிசபடட்ி, குளிரெ்ாதனப்சபடட்ி, கணினி 
உள்ளிடட் மின் ொதனப்சபாருடக்ளுக்கான மின் 
இளணப்ளப துண்டியுங்கள். இது மின்னல் தாக்கும் வபாது 
ஏற்படும் அதிகப்படியான மினனழுத்ததிலிருந்து மின்ொர 
உபகரணங்களள பாதுகாக்க உதவும். 

 குளிப்பது, பாத்திரம் கழுவுேது வபான்ற தண்ணரீ ் புழங்கும் 
வேளலகளள செய்யாதீரக்ள், ஏசனனில் மின்னல் வீடட்ில் 



உள்ள குழாய் வபான்ற உவலாக இளணப்புகள் ேழியாக 
பாய்ந்து செல்லக்கூடியது. 

 ேயரின் மூலம் இளனக்கப்படட் மின்ொர/மின்னணு 
ொதனங்கள், சதாளலவபசிகள் வபான்றேற்ளற 
உபவயாகிக்காதீரக்ள். ேயரில்லா ொதனங்களான ளகவபசி 
வபான்றேற்ளறு உபவயாகிப்பதில் பிரெெ்ளனயில்ளல. 

 கதவு, ென்னல், அனுகு பாளதகள், குளியல் சதாடட்ி, அடுப்பு 
மற்றும் மின் கடத்திகளிடமிருந்து விலகியிருங்கள். 

 திறந்தசேளி கடட்ளமப்புகள், விளளயடட்ு அரங்குகள், 

பூங்காக்கள், நீெெ்ல் குளங்கள், கடற்களரகள் வபான்ற 
இடங்களுக்கு செல்லுதல் கூடாது. 

 காங்கிரடீ ்தளரயில் படுப்பவதா, காங்கிரடீ ்சுேரில் ொய்ந்து 
நிற்பவதா கூடாது. 

 

பயணத்தின் வபாது - செய்ய வேண்டியதும், 

செய்யக்கூடாததும் : 

 

 சேளிவேளலகளுக்கு புறப்படும் முன் ோனிளல 
முன்னறிவிப்பில் இடி மற்றும் மின்னல் எச்சரிக்கக உள்ளதா 

என பாரக்்கவும், இருப்பின் இடி/மின்னல் முடிந்ெ பின் புறபடட்ு 

செல்லவும்.  

 

 இடி/மின்னல் ெமயங்களில் வமாடட்ார ் ளெக்கிள் வபான்ற 

திறந்தசேளி ோகனங்களில் பயணிப்பளத தவிரக்்கவும். 

விளளயாடட்ு ளமதானம், நீெெ்ல் குளங்கள், பூங்காக்கள், 

வகால்ப் ளமதானம் சபான்ற திறந்தசேளியில் இருப்பளத 

தவிரக்்கவும். 

 

 மிதிேண்டி, வமாடட்ார ்ளெக்கிள் வபான்ற மின்னளல ஈரக்்கும் 

ோகனங்கலிலிருந்து இறங்கிவிடவும்.   

 

 படகிவலா, நீெெ்ல் குளத்திவளா இருப்பின் உடனடியாக 

சேளிவயறி மளறவிடம் செல்லவும். 

 

 இடி இடிக்கும் சபாழுது, உறுதியான கூளரயுளடய வீடு, 

கடட்ிடம், மளறவிடங்களுக்கு செல்லவும். 

 

 மளறவிடம் எதுவும் அருகில் இல்ளலசயனில், கால்கள் 
இரண்ளடயும் மடக்கி குத்தளேதத்ு, கரங்களால் கால்களள 



சுற்றி, ளககளால் காதுகளள மூடி, கண்களள மூடி, தளல 
கவிழ்ந்த நிளலயில் அமரவேண்டும். இது இடி நம்ளம 
தாக்கும் பரப்ளப குளறக்க உதவும். 

 இடியின் வபாது, உதவி கிளடக்கும் ேளர ேண்டியிவலவய 

இருக்கவும். ஜன்னளல மூடிய நிளலயில், உவலாக பாகங்கள் 

எளதயும் சதாடாமல் அமரந்்திருதத்ல் பாதுகாப்பானது. 

மின்ொர ேயரக்ள், மரங்கள் வபான்றேற்றிலிருந்து 

ோகனத்ளத தள்ளி நிருத்தவும். 

 ேனப்பகுதியிலிருந்து விளரோக சேளிவயறி 

திறந்தசேளிக்கு செல்லவும், ஏசனனில் மின்னலின் 

தாக்கதத்ினால் காடட்ுத்தீ ஏற்பட ோய்ப்புள்ளது. 

 

மின்னல் - முதலுதவி சிகிெள்ெ : 
 

மின்னலால் தாக்கப்படட்ேரக்ளுக்கு முளறயான மருதத்ுே உதவி 
கிளடக்க தாமதமாகும் வபாது கீழ்கண்ட முதலுதவிகளள 
அளிக்கலாம். மின்னலால் தாக்கப்படட்ேரக்ளள சதாடுேதால் 
எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 
 

 பாதிக்கபடட்ேருக்கு மூெச்ும், நாடிதத்ுடிப்பும் உள்ளதா என 
வொதிக்கவும். இதற்கு சபாருத்தமான இடம், தாளடக்கு கீழ், 

கழுதத்ுக்கு பக்கோடட்ில் அளமந்துள்ள, Carotid Artery , என்னும் 

தமணியாகும். 

 பாதிகப்படட்ேருக்கு, மூெச்ு இல்ளலசயனில், ோய்க்கு-ோய் 

முளறயில் மூெச்ு சகாடுக்கலாம். இதயதுடிப்பு 

இல்ளலசயனில், இதயதள்த அழுதத்ும் முளறயின் மூலம் 

இததத்ுடிப்ளப மீடக் முயலலாம். 

 மின்னலின் தாக்கத்தால் உயரமான இடங்களிலிருந்து 

விழுந்ததன் மூலம் எலும்பு முறிவோ, ரத்தப்வபாக்வகா 

உள்ளதா என வொதிக்கவும். 

 சதாடரந்்து மின்னலின் தாக்கம் ஏற்படும் ொதத்ியகூறு 

இருப்பின்  பாதிக்கபடட்ேளர உடனடியாக அருகிலுள்ள 

பாதுகப்பான இடதத்ுக்கு தூக்கி செல்லவும். 

 மின்னலின் தாக்கதத்ிற்கு ஆளானேரக்ளிடம் எந்த 

மின்வணாடட்மும் இருக்காது என்பதால், அேரக்ளள 

ளகயாளுேதில் எந்த ஆபத்துமில்ளல. 

 பாதிக்கப்படட்ே்ருக்கு, எலும்பு முறிவு, வகடக்ும் திறனிழப்பு, 

பாரள்ே குளறபாடு உள்ளதா என வொதிக்கவும். 



 மின்னலால் பாதிக்கபடட்ேரக்ள் தீக்காயங்கள், அதிரெ்ச்ி என 

பலதரப்படட் பாதிப்புக்கு ஆளாகலாம் என்பதால் உடலில் 

மின்னல் தாக்கிய இடத்ளத ஆராயவும். 

 1078 என்ற உதவி எண்ணுக்கு தகேல் சதரிவிதத்ு, 

பாதிக்கப்படட்ேளர பற்றிய விபரங்களளயும் ெம்பே 

இடதத்ுக்கு ேரும் ேழிளயயும் சதளிோக குறிப்பிடவும். 

 இடி/மின்னலால் பாதிக்கப்படட்ேளர மருதத்ுேமளனக்கு 
அளழதத்ுெச்ெல்லவும். 

 

இடி மற்றும் மின்னல் : விேொயம் சதாடரப்ாக 
செய்ய வேண்டியதும், செய்யக்கூடாததும் 

 

 

செய்ய வேண்டியளே : 
 

 இடியினால் ஏற்படும் சூளரக்காற்றிலிருந்து பழம், காய்கறிெ ்
செடிகள் வபான்ற சிறு தாேரங்களுக்கு தாங்கிப்பிடிக்கும் 
ஏற்பாடுகளளெ ்செய்யவும். 

 

 ேயலில் விேொயிகள் இருக்கும் வபாது பாதுகாப்பான 
மளறவிடம் எதுவும் அருகில் இல்ளலசயனில்,  உயரமான 
சபாருடக்ளுக்கு அருகிவலா, தனி மரங்களுக்கு அருகிவலா 
செல்லாமல், திறந்த சேளியில் இருப்பது சிறந்தது. 

 

 ேளரப்்பு பிராணிகளள, திறந்த நீர ் நிளலகள், குளங்கள், 

ஆறுகள் வபான்றேற்றிலிருந்து விலகியிருக்கும்படி 
பாரத்த்ுக்சகாள்ளவும். 

 

 ேளரப்்பு பிராணிகளள,  டர்ாக்டர ் மற்றும் உவலாகதத்ினால் 
ஆன விேொய உபகரணங்களிலிருந்து விலகியிருக்கும்படி 
பாரத்த்ுக்சகாள்ளவும். 

 

 ேளரந்்த பயிரக்ளுளடய ேயலிலிருந்து உபரி நீளர 
ேடிகடட்வும். 

 

 அறுேளட செய்யப்படட்ு களதத்ில் உள்ள தானியங்களள 
பாலித்தீன் உளறசகாண்டு மூடிப் பாதுகாக்கவும். 

 
 

செய்யக் கூடாதளே: 
 



X மின் கம்பிகள், மின் உபகரணங்களுடன் சதாடரப்ுசகாள்ளக் 
கூடாது. 

 

X உவலாகதத்ினால் ஆன விேொய உபகரணங்கள், டர்ாக்டர,் 

மிதிேண்டி வபான்றேற்ளற ளகயாளக்கூடாது. 
 

X உங்கள் ேளரப்்பு பிராணிகள் மரத்தடியில் ஒதுங்காதோறு 
பாரத்த்ுசகாள்ளவும். அளேகளள கண்காணிதத்ு உங்கள் 
வநரடிப்பாரள்ேயில் ளேதத்ிருக்கவும் 

 

குறிப்பு : மாநில அரசுகள், தங்கள் அனுபேங்கள் மற்றும் சிறந்த 
அணுகுமுளறகளுக்கு ஏற்ப, இப்பகுதிளய மாற்றி 
அளமத்துக்சகாள்ளலாம். 
 

***** 


