
ఉరుములు, మెరుపులు: చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి 

 
ఆరుబయట ఉనన పుు డు: 

 

 చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి 

 ఆరుబయట ఉనన పుు డు మెరుపులు రాకుుండా ఉుండటానికి, సురక్షితుంగా ఉుంచడానికి మరియు  

 

ప్రమాదానిన  తగి గుంచడానికి కొనిన  చిటాా లు: 

 బహిరుంగ కారయ కలాపాలోొ పాలగ నే ముుందు వాతావరణ సూచనను తనిఖీ చేయుండి. సూచన 

ఉరుములతో కూడిన వర షుం కురిస్త,ే మీ రరయ టన లేదా కారాయ చరణను వాయిదా వేయుండి. 

 

 ఉరుములు గరిసేిునన పుు డు, ఇుంటి లొరలికి వెళ్ుోండి - అుంటే మెటల్ షీటిుంగ తో లొహ నిరాా ణాలు 

మరియు నిరాా ణాలను నివారిుంచడానికి వెుంటనే సురక్షితమైన ఆప్రయానికి వెళ్ుోండి. సురక్షితమైన 

ఆప్రయాలలొ పుకాా  హోమ్, పుకాా  భవనుం లేదా కిటికీలతో చుటటబడిన హార్డ ్టాప్ వాహనాలు 

ఉనాన యి. 

 30/30 మెరుపు భప్దతా నియమానిన  గురేుుంచుకుండి: మెరుపు చూసిన తరాా త, ఉరుము వినడానికి 

ముుందు మీరు 30 కి లెకాి ుంచలేరు. ఉరుము యొకా  చివరి చరు టోు వినన  తరాా త 30 నిషాలులు ఇుంలో 

ఉుండుండి. 

 మీరు సమీరుంలొ సురక్షితమైన ఆప్రయుం లేకుుండా బయట రటుటబడితే, వెుంటనే కొుండలు, రరా త 

చీలికలు లేదా శిఖరాలు వుంటి ఎత్తనే ప్రాుంతాల నుుండి బయటరడుండి. ఆప్రయుం కసుం ఎపుు డూ 

కొుండ లేదా రాతి ఓవర్డ హాుంగ ను ఉరయోగిుంచవదుు. 

 వెుంటనే చెరువులు, సరసుు లు మరియు ఇతర నీటి వసేువుల నుుండి బయటరడుండి. బహిరుంగ నీటి 

ప్రదేరుంలొ (ఉదా. వరి మారిు డి) రనిచేసేుుంటే, వెుంటనే పొలుం నుుండి పొడి ప్రాుంతానికి (కనీసుం క్షేప్త 

సరిహదుుకు) వెళ్ుోండి. 

 ఆదరశ వుంతుంగా, లొతటుట ప్రాుంతుంలొ ఒక ఆప్రయానిన  కనుగొని, ఎుంచుకునన  ప్రదేరుం వరదలకు 

అవకారుం లేదని నిరాారిుంచుకుండి. 

 నేలమీద చదునుగా ఉుండకుండి, ఎుందుకుంటే ఇది పెదు లక్ష్యయ నిన  చేసేుుంది. 

 ఆప్రయుం అుందుబాటులొ లేనటయోితే, వెుంటనే మెరుపు గుుంటలొకి ప్రవేశిుంచుండి: (గటిటగా బుంతిలొ 

కూర్చ ుండి లేదా కూర్చ ుండి, చేతులు మీ కాళ్ళ కు చుటిట ఉుంటాయి. మీ పాదాలను కలిపి ఉుంచుండి 

(తాకడుం), తల తగి గుంచడుం, చెవులు కరు డుం మరియు కళ్ళళ  మూసుకవడుం. ఇది షామా లిన  చేసేుుంది 

సాధ్య మైనుంత చినన  లక్ష్య ుం. 

 మీ మెడ వెనుక భాగుంలొ జుటుట నిలబడి మెరుపు ఆసనన మైుందని సూచిసేుుంది. 

 విదుయ తేును (ఫోన్, రవర్డ, మెటల్ కుంచెలు, విుండ్ షాలోులు మదలైనవి) నిరా హిుంచే అనిన  యుటిలిటీ 

లైనోు మరియు వసేువులకు దూరుంగా ఉుండుండి. తుఫాను రాకముుందే ఏదైనా ఎలక్ట్కాటనిక్ రరికరాలను 

అన్  రగో చేయుండి. 

 మీ ఉరకరణాలను రక్షిుంచడానికి ఇుంటి మతేానిన  ఉపొు ుంగే రక్ష్కులతో ఇుంటిని సిదుాం చేయుండి. 

 చెట ోకిుంద మరియు ముఖయ ుంగా వివిక ేచెటుట క్రిుంద ఆప్రయుం పొుందవదుు, ఎుందుకుంటే ఇవి విదుయ తేును 

నిరా హిసేాయి. 

 రబబ రు-సోల్ ్బూటోు మరియు కారు టైరోు మెరుపు నుుండి రక్ష్ణను ఇవా వు. 

 చెదరగొటేట లేదా నలుటనిన  కలిగిుంచే బహిరుంగ వసేువులను సురక్షితుంగా ఉుంచుండి. 

 మీకు ఫోమ్ పాయ డ్ లేదా పొడి, లొహ రహిత బటటల వుంటి ఇనుు లేషన్ ఉుంటే, దానిన  మీ క్రిుంద 

ఉుంచుండి. 

 మీరు ఉరుములతో కూడిన సమూహుంలొ ఉుంటే, ఒకదానికొకటి వేరు. మెరుపు భూషాపైకి వస్త ేఇది 

గాయాల సుంఖయ ను తగి గసేుుంది. 

 ర్డోు లేదా సమాజుంలొని కొనిన  ప్రాుంతాలకు ప్రారయ త నిర్ధుంచబడినుందున, నవీకరిుంచబడిన 

సమాచారుం లేదా సూచనల కసుం సాానిక రేడియో మరియు టెలివిజన్ స్తటషననోు వినడుం 

కొనసాగిుంచుండి. 

 శిశువులు, పిలలోు మరియు వృదాులు లేదా ప్రారయ త లేదా క్రియాతా క అవసరాలు ఉనన వారికి ప్రతేయ క 

సహాయుం అవసరమయ్యయ  వయ కేులకు సహాయుం చేయుండి. 

 కూలిపోయిన విదుయ త్ లైన ోనుుండి దూరుంగా ఉుండుండి మరియు వాటిని వెుంటనే నివేదిుంచుండి. 

 మీ జుంతువులను దగ గరగా చూడుండి. వాటిని మీ ప్రతయ క్ష్ నియుంప్తణలొ ఉుంచుండి. 

 

 

 



 

ఇుంలో లేదా ఇుండోర్డ లొ ఉుంటే 

 

మెరుపు తుఫాను సమయుంలొ మీ ఇళ్ళళ , కారాయ లయాలు, లుపిుంగ కుంద్రరాలు మదలైనవి సురక్షితమైనవిగా 

రరిగణుంచబడుతునన రు టికీ, ఒక వయ కి ేఇుంకా ప్రమాదుంలొ రడవచుచ . సురక్షితుంగా ఉుంచడానికి మరియు 

ప్రమాదానిన  తగి గుంచడానికి ఇకా డ కొనిన  చిటాా లు ఉనాన యి: 

 

చీకటి ఆకారుం మరియు పెరిగిన గాలి కసుం చూడుండి. 

 

మీరు ఉరుము వినన టయోితే, మీరు మెరుపులతో కొటేటుంత దగ గరగా ఉనాన రు. 30/30 మెరుపు భప్దతా నియమానిన  

గురేుుంచుకుండి: మెరుపు చూసిన తరాా త, ఉరుము వినడానికి ముుందు మీరు 30 కి లెకిా ుంచలేరు. ఉరుము 

యొకా  చివరి చరు టోు వినన  తరాా త 30 నిషాలులు ఇుంలో ఉుండుండి. 

 

వివిధ్ రకాల కమూయ నికషన ోదాా రా నవీకరణలు మరియు హెచచ రిక సూచనల కసుం సాానిక మీడియాను 

రరయ వేక్షిుంచుండి. 

 

ఇుంటి లొరల ఉుండుండి మరియు వీలైతే ప్రయాణానికి దూరుంగా ఉుండుండి. 

 

విుండోస్ మరియు తలుపులు, విుండో బతుోండ్ు , షేడ్ు  లేదా కర్ట టననోు మూసివేయుండి. మీ ఇుంటి వెలురల 

సురక్షితమైన వసేువులు (ఉదా. ఫరిన చర్డ, డబాబ లు మదలైనవి). ఎగిరే ప్రమాదానికి కారణమయ్యయ  చెట ోకలర 

లేదా ఇతర శిధలాలను తొలగిుంచుండి. 

 

పిలలోు మరియు పెుంపుడు జుంతువులు లొరల ఉనాన యని నిరాారిుంచుకుండి. 

 

కుంపూయ టరోు, లాయ ప్ టాప్ లు, గేమ్ సిసటమ్ు , దుసేులను ఉతిక యుంత్రాలు, డ్ైయర్డ లు,  స ట  లు, రిఫ్రరిజిరేటరోు, 

టెలివిజన్, ఎయిర్డ కుండీషనరోు లేదా ఎలక్ట్కి టకల్ అవుట లెట కు అనుసుంధానిుంచబడిన ఏదైనా ఎలక్ట్కి టకల్ / 

ఎలక్ట్కాటనిక్ ఉరకరణాలను అన్  రగో చేయుండి, మెరుపు తుఫాను సమయుంలొ విదుయ త్ ఉపెు నను నిరా హిుంచే 

ప్రధాన విదుయ త్ సరఫరా. 

 

 

సాన నుం లేదా సాన నుం చేయడుం మానుకుండి, వుంటలు కడగడుం లేదా నీటితో మరేదైనా సుంబుంధ్ుం కలిగి 

ఉుండుండి మరియు నీటితో దూరుంగా ఉుండుండి. భవనుం యొకా  రుోంబుంగ మరియు మెటల్ పైపుల దాా రా 

మెరుపు ప్రయాణుంచగలదు. 

 

కార్టడ్్ ఫోనోు మరియు కాుంక్రీట గోడలు లేదా ఫోోరిుంగ లొ ఏదైనా మెటల్ వైరోు లేదా బార్డ లతో సహా విదుయ త్ / 

ఎలక్ట్కాటనిక్ ఉరకరణాలను ఉరయోగిుంచవదుు. అయితే, తుఫాను సమయుంలొ కార్డ ్లెస్ లేదా సెలుయ లార్డ 

ఫోన్ లను ఉరయోగిుంచడుం సురక్షితుం. 

 

తలుపులు, కిటికీలు, పోర్డచ  లు మరియు కాుంక్రీట అుంతసేులు, నిపుు  గూళో్ళ, పొయియ లు, సాన నపు తొటెటలు లేదా 

ఇతర విదుయ త్ కుండక టర ోనుుండి ఉరుములతో కూడిన సమయుంలొ దూరుంగా ఉుండుండి. 

 

పోర్డచ  లు, గెజిబోలు, క్రీడా రుంగాలు (గోల్్  కరుు లు, పారుా లు మరియు ఆట సలాాలు వుంటివి), చెరువులు, 

సరసుు లు, ఈత కొలనులు మరియు బీచ లు వుంటి బహిరుంగ నిరాా ణాలు / ప్రదేశాలను నివారిుంచుండి. 

 

కాుంక్రీట అుంతసేులలొ రడుకకుండి మరియు కాుంక్రీట గోడలపై మగుగ చూరవదుు. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ప్రయాణసేుుంటే - చేయవలిు నవి మరియు చేయకూడనివి 

 

 బహిరుంగ కారయ కలాపాలకు ముుందు వాతావరణ సూచనను తనిఖీ చేయుండి. ఉరుములతో కూడిన 

హెచచ రిక ఉుంటే, ఉరుములతో కూడిన ముగిుంపు కసుం మీ ప్రయాణుం లేదా యాప్త లేదా 

కారాయ చరణను వాయిదా వేయుండి. 

 

 ఉరుములతో కూడిన సమయుంలొ, కనా రి టబుల్ు , మొటారు సైకిళ్ళళ  మరియు గోల్్  బుండోు వుంటి 

బహిరుంగ వాహనాలను నివారిుంచుండి. పోర్డచ  లు, గెజిబోస్, బేస్ బాల్ డగౌటు  మరియు సోు ర్డ టు  అరేనాస్ 

వుంటి బహిరుంగ నిరాా ణాలను నివారిుంచుండి. మరియు గోల్్  కరుు లు, ఉదాయ నవనాలు, ఆట సలాాలు, 

చెరువులు, సరసుు లు, ఈత కొలనులు మరియు బీచ లు వుంటి బహిరుంగ ప్రదేశాలకు దూరుంగా 

ఉుండుండి. 

 

 మెరుపులను ఆకరి షుంచే సైకిళ్ళళ , మొటారు సైకిళ్ళళ  లేదా వయ వసాయ వాహనాల నుుండి బయటరడుండి. 

 

 బోటిుంగ లేదా ఈత ఉుంటే, వీలైనుంత తా రగా నీటి నుుండి బయటరడి ఆప్రయుం పొుందుండి. 

 

 ఉరుములు గరిసేిునన పుు డు, ఇుంటి లొరలికి వెళ్ుోండి - అుంటే మెటల్ షీటిుంగ తో లొహ నిరాా ణాలు 

మరియు నిరాా ణాలను నివారిుంచడానికి వెుంటనే సురక్షితమైన ఆప్రయానికి వెళ్ుోండి. సురక్షితమైన 

ఆప్రయాలలొ పుకాా  హోమ్, పుకాా  భవనుం లేదా కిటికీలతో చుటటబడిన హార్డ ్టాప్ వాహనాలు 

ఉనాన యి. 

 

 ఆప్రయుం అుందుబాటులొ లేనటయోితే, వెుంటనే మెరుపు గుుంటలొకి ప్రవేశిుంచుండి: (గటిటగా బుంతిలొ 

కూర్చ ుండి లేదా కూర్చ ుండి, చేతులు మీ కాళ్ళ కు చుటిట ఉుంటాయి. మీ పాదాలను కలిపి ఉుంచుండి 

(తాకడుం), తల తగి గుంచడుం, చెవులు కరు డుం మరియు కళ్ళళ  మూసుకవడుం. ఇది షామా లిన  చేసేుుంది 

సాధ్య మైనుంత చినన  లక్ష్య ుం. 

 

 తుఫాను సమయుంలొ, సహాయుం వచేచ  వరకు లేదా తుఫాను గడిచే వరకు మీ వాహనుంలొ ఉుండుండి 

(మీరు లొహానిన  తాకకపోతే లొహపు పైకపుు  రక్ష్ణ కలిు సేుుంది); కిటికీలు పైకి ఉుండాలి; చెటోు మరియు 

విదుయ త్ లైన ోనుుండి దూరుంగా ఉుంచుండి. 

 

 అటవీ ప్రాుంతుం నుుండి (ముఖయ ుంగా పైన్ అడవులు) సు షటమైన భూషా వైపుకు వెళ్ుోండి. మెరుపు సమెా  

కారణుంగా అటవీ ముంటలు ప్రారుంభమయ్యయ  అవకారుం ఉుంది. 

 

 

మెరుపు: ప్రథమ చికితు  చికితు  

 

 వృతిరేరమైన వైదయ  సహాయుం కసుం ఎదురుచూసేునన పుు డు మెరుపు సమెా  బాధతులకు ప్రథమ 

చికితు  వారి ప్రాణాలను కాపాడుతుుంది. మెరుపు సమెా  బాధతుడిని తాకడుం సురక్షితుం. వీలైతే, 

ప్రాథషాక ప్రథమ చికితు  ఇవా ుండి. 

 

 బాధతుడు ఊపిరి పిరి పీలుచ కుుంటునాన డా మరియు హృదయ సు ుందన ఉుందొ లేదొ తనిఖీ చేయుండి. 

రల్ు  కసుం తనిఖీ చేయడానికి ఉతమేమైన ప్రదేరుం కర్టిడ్ ధ్మని, ఇది మీ మెడపై నేరుగా మీ దవడ 

క్రిుంద కనిపిసేుుంది. 

 

 బాధతుడు ఊపిరి పిరి తీసుకకపోతే, వెుంటనే నోటి నుుండి నోటికి పునరుజ్జవిుం ప్రారుంభుంచుండి. 

బాధతుడికి రల్ు  లేకపోతే, కారియ్ాక్ కుంప్ర్టషననోు కూడా ప్రారుంభుంచుండి (సిపిఆర్డ). 

 

 రతనానికి గుైన లేదా ఎకాు వ దూరుం విసిరితే తరు  రక్ష్వాతుం లేదా పెదు రకసే్రావుం సమసయ లకు 

కారణమయ్యయ  పెదు విరిగిన ఎముకలు ఉనాన యని సమెా  నుుండి బయటరడిన బాధతుడిని తనిఖీ 

చేయుండి. 

 

 

 



 బాధతుడు మరియు రక్ష్కుడు ర్టుండిుంటికీ కొనసాగుతునన  మెరుపు ప్రమాదుం గురిుంచి త్లుసుకుండి. 

బాధతుడు ఉనన  ప్రాుంతుం అధక ప్రమాదుం ఉుంటే, బాధతుడిని వెుంటనే సురక్షితమైన ప్రదేశానికి 

తరలిుంచుండి. 

 

 మెరుపుతో బాధ్రడుతునన  వయ కేులు విదుయ త్ ఛారీనిి కలిగి ఉుండరు మరియు సురక్షితుంగా 

నిరా హిుంచగలరు. 

 

 విరిగిన ఎముకలు, వినికిడి లొరుం మరియు కుంటి చూపు కసుం తనిఖీ చేయుండి. 

 

 మెరుపు సమెా కు గుైన బాధతుడు వివిధ్ రకాల బర్డన , లుక్ మరియు కొనిన సారోు మదుుబారిన 

గాయాలతో బాధ్రడవచుచ . ఇుంపాక్ ట పాయిుంట ను తనిఖీ చేయుండి మరియు గాయుం గురేుల కసుం 

విదుయ తేు రరీరానిన  ఎకా డ వదిలివేసిుంది. 

 

 

వయ వసాయుం చేసేునన పుు డు  పొలుంలొ లొ ఉరుములు, మెరుపులు వస్త ే

చేయవలసినవి : 

 

 హెల్ు  లైన్ నుంబర్డ 1078 కు కాల్ చేయుండి మరియు సమెా  బాధతుడు (ల) గురిుంచి ఖచిచ తమైన సాానుం 

మరియు సమాచారానికి సూచనలు ఇవా ుండి. మెరుపుతో కొటిటన వయ కినేి ఆసురత్రికి తీసుకెళ్ుోండి 

 

 

 

 గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన ఉరుములతో, రుండ ోతోటలకు యాుంత్రిక సహాయానిన  

అుందిుంచుండి, కూరగాయలలొ దరుకుతుుంది. 

 

 ైతులు పొలుంలొ ఉుంటే మరియు ఎటువుంటి ఆప్రయుం కనుగొనలేకపోతే, ఈ ప్రాుంతుంలొని ఎత్తనే 

వసేువును నివారిుంచుండి. వివిక ేచెటోు మాప్తమే సమీరుంలొ ఉుంటే, బహిరుంగ ప్రదేరుంలొ వుంగడుం 

ఉతమే రక్ష్ణ. 

 

 జుంతువులను బహిరుంగ నీరు, చెరువు లేదా నది నుుండి దూరుంగా ఉుంచుండి. 

 

 జుంతువులను టరాక టరోు మరియు ఇతర లొహ వయ వసాయ రరికరాల నుుండి దూరుంగా ఉుంచుండి. 

 

 రుంటల నుుండి అదనపు నీటిని తీసివేయుండి. 

 

 రుండిుంచిన ఉతు తేులను (పొలుంలొ ఉుంటే) పాలిథిన్ షీలే కరు ుండి. 

 

చేయకూడనివి 

 

విదుయ త్ రరికరాలు లేదా త్రాడులతో సుంబుంధానిన  నివారిుంచుండి. 

 

టరాక టరోు, వయ వసాయ రరికరాలు మరియు సైకిళ్ళళ  - ఏదైనా లొహుంతో సుంబుంధానిన  దూరుంగా ఉుంచుండి. 

విదుయ తేును నిరా హిుంచే లొహుం లేదా ఇతర ఉరరితలాలుగా. 

 

మీ జుంతువులను చెట ోక్రిుంద కలరడానికి అనుమతిుంచవదుు. మీ జుంతువులను దగ గరగా చూడుండి మరియు 

వాటిని మీ ప్రతయ క్ష్ నియుంప్తణలొ ఉుంచడానికి ప్రయతిన ుంచుండి. 

 

 

గమనిక: రాక్ట్లుటలు వారి సాానిక అనుభవాలు మరియు ఉతమే అభాయ సాలను బటిట వారి సా ుంత ఉరయోగుం కసుం 

చేయవలసినవి మరియు చేయకూడని విషయాలను అనుకూలీకరిుంచవచుచ . తదురరి చరయ లను ఆయా రాక్ట్షట 

ప్రభుతాా లు చేరటాట లిు న అవసరుం ఉుంది. 


