ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବିଜଳ
ୁ :ି କ 'ଣ କରି ବା ଏବଂ କ 'ଣ ନ କରି ବା
ଯଦି ବାହାରର ଅଛନ୍ତି - କ 'ଣ କରି ବା ଏବଂ କ 'ଣ ନ କରି ବା
ବାହାରେ ଥ ିବାରବରେ ବଜ୍ରପାତେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନଆସି ବା ପାଇ ଁ , ନିଜକୁ ସୁେକ୍ଷିତ େଖ ିବା ଏବଂ ବିପଦ ମୁକ୍ତ
କେି ବା ପାଇ ଁ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ :
୧- ବାହୟ କାର୍ଯଶୟକୋପରେ ଅଂର୍ଗ୍ରହଣ କେି ବା ପୂବେ
ଶ ୁ ପାଣିପାଗ ପୂବାଶ ନୁ ମାନ ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ | ର୍ଯଦି
ବଜ୍ରପାତ ପାଇ ଁ ପୂବାଶ ନୁ ମାନ ରହାଇଥାଏ,ଆପଣଙ୍କେ ର୍ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କାର୍ଯଶୟକୋପକୁ ସ୍ଥଗିତ େଖନ୍ତୁ |
୨- ରର୍ଯରତରବରେ ବଜ୍ର ଗଜଶନ କରେ, ଘେ ଭି ତେକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ - ଅଥଶାତ୍ ତୁ େନ୍ତ ଏକ ସୁେକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ
| ଧାତୁ ନିମିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ଠାେୁ ଦୁ ରେଇ େୁହନ୍ତୁ | ଝେକା ଥ ିବା ପକ୍କା ଘେ, କିମ୍ବା ଝେକା ବନ୍ଦ ଥ ିବା କଠିନ ଛାତ
ର୍ଯୁକ୍ତ ର୍ଯାନ, ସୁେକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ଅରଟ |
୩୦/୩୦ ବଜ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମରନରଖନ୍ତୁ :
୧- ବିଜେ
ୁ ି ରଦଖ ିବା ମାରତ୍ର ଘେ ଭି ତେକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ | ବଜ୍ର ର୍ୁଣବ
ି ା ପୂବେ
ଶ ୁ ଆପଣ ୩୦ ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ଗଣନା କେି ପାେି ରବ
ନାହି ଁ | ବଜ୍ରେ ରର୍ଷ କେତାେି ର୍ୁଣବ
ି ା ପରେ, ୩୦ ମି ନିଟ୍ ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ଘେ ଭି ତରେ େୁହନ୍ତୁ |
୨- ର୍ଯଦି ପାହାଡ, ପବଶତ ର୍ିଖେ, କିମ୍ବା ର୍ିଖେ ପେି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ରକୌଣସି ସୁେକ୍ଷିତ
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ନଥାଏ, ତୁ େନ୍ତ ତେକୁ ଓହ୍ଲାଇ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ | ର୍ିଖେ ପେି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କଦାପି ଆଶ୍ରୟ ପାଇ ଁ ଉପରର୍ଯାଗୀ
ନୁ ରହ ଁ |
୩- ରପାଖେୀ, ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଜେୋର୍ିେୁ ତୁ େନ୍ତ ବାହାେି ଆସନ୍ତୁ | ର୍ଯଦି ରକୌଣସି ଏକ ଜେମଗ୍ନ ରକ୍ଷତରେ
କାର୍ଯଶୟ କେୁଥାନ୍ତି (ର୍ଯଥା ଧାନ ପ୍ରତିରୋପଣ ଜମି ), ତୁ େନ୍ତ ରସହି ସ୍ଥାନେୁ ଏକ ର୍ୁଖ ିଲା ସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ (ଅତିକମରେ
ରସହି ରକ୍ଷତେ ସୀମା ପୟଶ ନ୍ତ) |
୪- ତେୁଆ ଅଞ୍ ଚେ ରର୍ଯଉଠିଁ ବନୟା ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା ନାହି,ଁ ରସହି ସ୍ଥାନଟି ଆଶ୍ରୟ ପାଇ ଁ ଉପରର୍ଯାଗୀ ଅରଟ |
୫ - ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଭୂମିରେ ଚିତ ରହାଇ ରର୍ାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁ ରହ ଁ |
୬- ର୍ଯଦି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ରକୌଣସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହି,ଁ ତୁ େନ୍ତ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ତେକୁ କେି , କାନ
ରଘାଡାଇ , ଆଖ ି ବନ୍ଦ କେି , ପାଦ ଏକାଠି େଖ ି ଏବଂ ବାହୁ ରଗାଡରେ ଗୁଡାଇ ଏକ କଠିନ ବଲ ଆକାେରେ ବସନ୍ତୁ |
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦେୁ େକ୍ଷା କେି ବାରେ ସାହାର୍ଯୟ କେି ବ |
ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପାଖେ ରକର୍ ବିଜେ
ୁ ି ସମ୍ପକଶରେ ସୂଚାଇ ରଦଇପାରେ |
୭- ବିଦୁୟତ୍ ପେି ଚାେିତ ସମସ୍ତ ଉପରର୍ଯାଗୀ ବସ୍ତୁ ଠାେୁ ଦୁ ରେଇ େୁହନ୍ତୁ (ର ାନ୍ , ବିଦୁୟତ ପ୍ରବାହ ଧାତୁ ବାଡ, ପବନ
ମି ଲ୍ ଇତୟାଦି) | ବଜ୍ରପାତ ଆସି ବା ପୂବେ
ଶ ୁ , ରର୍ଯ ରକୌଣସି ବିଦୁୟତିକ ଉପକେଣକୁ ବିଦୁୟତ ପ୍ରବାହ ଠାେୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ଭାବରେ ବିଛିନ୍ନ କେନ୍ତୁ |
୮- ଆପଣଙ୍କ ଉପକେଣଗୁଡିକେ ସୁେକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଘରେ ସଜ୍ଶ ରପ୍ରାରଟକ୍ଟେ୍ ବୟବହାେ କେନ୍ତୁ |
୯-ଗଛ ତରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ | କାେଣ ଏଥ ିରେ ବିଦୁୟତ ପ୍ରଭାହିତ ରହାଇପାରେ |
୧୦- େବେ ରଜାତା ଏବଂ କାେ୍ ଟାୟାେ ବିଜେ
ୁ ି ଠାେୁ ସୁେକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହି ଁ |
୧୧- ବାହୟ ବସ୍ତୁ କୁ ସୁେକ୍ଷିତ କେନ୍ତୁ ର୍ଯାହା ଉଡିପାରେ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ |
୧୨- ର୍ଯଦି ଆପଣଙ୍କେ ର ାମ୍ ପୟାଡ୍ କିମ୍ବା ର୍ୁଖ ିଲା, ଧାତୁ ମୁକ୍ତ ସୁତା ତିଆେି ବୟାଗ ଅଛି , ରତରବ ଏହାକୁ ପାଖରେ
େଖନ୍ତୁ |
୧୩- ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ର୍ଯଦି ଏକାଧକ
ି ରଲାକ ଏକତ୍ରିତ ଥାଆନ୍ତି , ରତରବ ପେସ୍ପେଠାେୁ ଅଲଗା ରହାଇ େହିରଲ
,ଆଘାତ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ |
୧୪- ତତ୍କାେ ସତକଶ ପାଇ ଁ ,ସ୍ଥାନୀୟ ରେଡିଓ ର୍ୁଣବ
ି ା ଏବଂ ରଟଲି ଭିଜନ ରଦଖ ିବା ଜାେି େଖନ୍ତୁ |
ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ସୂଚନା କିମ୍ବା ନିରଦଶର୍ାବେୀ ମାନନ୍ତୁ |

୧୫- ରର୍ଯଉମାରନ
ଁ
ବିରର୍ଷ ସହାୟତା ଆବର୍ୟକ କେୁଥାନ୍ତି , ରର୍ଯପେି କି ର୍ିର୍ ୁ ଏବଂ ବୃ ଦ୍ଧ କିମ୍ବା କାର୍ଯଶୟକ୍ଷମ
ଆବର୍ୟକତା ଥ ିବା ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯୟ କେନ୍ତୁ |
୧୬- ନଇ ଁ ର୍ଯାଇଥ ିବା ବିଦୁୟତ ଲାଇନଠାେୁ ଦୁ ରେଇ େୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁ େନ୍ତ ବିଦୁୟତ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭି ରର୍ଯାଗ
କେନ୍ତୁ |
୧୭ - ପର୍ୁମାନଙ୍କେ ର୍ଯତ୍ନ ନିୟନ୍ତୁ | ରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ତୁ |
ଯଦି ଘରର ଅଛନ୍ତି
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘେ, ଅ ି ସ୍, ସପିଂ ରସଣ୍ଟେ ଇତୟାଦି ର୍ଯଦିଓ ସୁେକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ଭାରବ ବିରବଚନା
କୋର୍ଯାଏ, ତଥାପି ଜରଣ ବୟକ୍ତି ବିପଦରେ ପଡିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ |
ନିରାପଦ ଏବଂ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏଠାରର ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖତ
ି କିଛି ଟିପ୍ସ :
୧- ଆକାର୍ରେ କୋହାଣ୍ଡିଆ-ରମଘ ଏବଂ ପବନେ ରବଗ ବୃ ଦ୍ଧି ବଜ୍ରପାତେ ସଂରକତ |
୨- ର୍ଯଦି ଆପଣ ବଜ୍ରପାତ ର୍ୁଣଛ
ୁ ନ୍ତି , ଆପଣ ବିଜେ
ୁ ି ଦ୍ୱାୋ ଆଘାତ ପାଇପାେନ୍ତି | ୩୦/୩୦ ବଜ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ
ମରନରଖନ୍ତୁ : ବିଜେ
ୁ ି ରଦଖ ିବା ମାରତ୍ର ଘେ ଭି ତେକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ | ବଜ୍ର ର୍ୁଣବ
ି ା ପୂବେ
ଶ ୁ ଆପଣ ୩୦ ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ଗଣନା
କେି ପାେି ରବ ନାହି ଁ | ବଜ୍ରେ ରର୍ଷ କେତାେି ର୍ୁଣବ
ି ା ପରେ, ୩୦ ମି ନିଟ୍ ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ଘେ ଭି ତରେ େୁହନ୍ତୁ |
୩- ବିଭିନ୍ନ ରଚତାବନୀ, ନିରଦଶର୍ ଏବଂ ତତ୍କାେ ସୂଚନା ପାଇ ଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ନଜେ େଖନ୍ତୁ |
୪- ଘେ ଭି ତରେ େୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ରହରଲ ର୍ଯାତ୍ରା ଠାେୁ ନିବୃତ େୁହନ୍ତୁ |
୫- ଝେକା ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କେନ୍ତୁ, ଝେକା ପେଦା ରଘାଡାଇ େଖନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କ ଘେ ବାହାରେ ଥ ିବା
ଆସବାବପତ୍ର ଗୁଡିକ ପବନରେ ନ ଉଡିର୍ଯିବା ପାଇ ଁ ଆବର୍ୟକୀୟ ପଦରକ୍ଷପ ନିଅନ୍ତୁ | ଗଛ େ ର୍ୁଖ ିଲା ଡାେ କିମ୍ବା
ଅନୟ ରକୌଣସି ଆବଜଶନା ର୍ଯାହା ଉଡାଇ ଦୁ ଘଟ
ଶ ଣା ଘଟାଇପାରେ, ତାହାକୁ ସୁେକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅପସାେଣ କେନ୍ତୁ |
୬- ର୍ିର୍ ୁ , ବୟସ୍କ ବୟକ୍ତି ଘରେ ଭି ତରେ ଏବଂ ଗୃହପାେିତ ପର୍ୁମାରନ ଗୁହାେ ଭି ତରେ ଅଛନ୍ତି ରବାଲି ନିଶ୍ଚିତ କେନ୍ତୁ |
୭- କମ୍ପୁୟଟେ, ଲାପଟପ୍, ରଖେ ଉପକେଣ, ୱାର୍େ୍, ଡ୍ରାୟେ୍, ରଟାଭ୍, ରେଫ୍ରିଜରେଟେ, ରଟଲି ଭିଜନ, ଏୟାେ
କଣ୍ଡିସନେ ପେି ବିଦୁୟତ / ଇରଲରକ୍ଟ ରାନିକ୍ ଉପକେଣଗୁଡିକୁ ମୁଖୟ ବିଦୁୟତ୍ ରର୍ଯାଗାଣଠାେୁ ବିଛିନ୍ନ କେନ୍ତୁ | ବଜ୍ରପାତ
ସମୟରେ ଅତୟଧକ
ି ବିଦୁୟତ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାୋ ସବୁ ରବୈଦୁୟତିକ ଉପକେଣ ଗୁଡିକ ନଟ ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ |
୮- ଗାରଧାଇବା, ବାସନ ରଧାଇବା କିମ୍ବା ଅନୟ ରକୌଣସି କାର୍ଯଶୟ ର୍ଯାହା ଜେ ସହିତ ସମ୍ପକଶ,ତାହା ଠାେୁ ଦୂ ରେଇ େୁହନ୍ତୁ
| କାେଣ, ଜେ ଏବଂ ପାଇପ ରେ ପ୍ରବାହିତ ଜେ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ
ୁ ି ପ୍ରବାହିତ ରହାଇପାରେ |
୯- କଡଶ ର ାନ୍ ଏବଂ ରର୍ଯ ରକୌଣସି କଂକ୍ରିଟ କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଚଟାଣରେ ଧାତୁ ତାେ ଥ ିବା ବିଦୁୟତ୍ ଉପକେଣ ବୟବହାେ
କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ | ତଥାପି , ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ତାେବିହୀନ କିମ୍ବା ରସଲୁ ଲାେ୍ ର ାନ୍ ବୟବହାେ କେି ବା ନିୋପଦ ଅରଟ
|
୧୦-ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ, କବାଟ, ଝେକା, ବାେଣ୍ଡା ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ଚଟାଣ , ଚୁ ଲି , ବାଥ୍ ଟବ୍ କିମ୍ବା ଅନୟ ରକୌଣସି
ବିଦୁୟତ ସୁପେି ବାହୀ ବସ୍ତୁ ଠାେୁ ନିଜକୁ ଦୁ ରେଇ େଖନ୍ତୁ |
୧୧- ରଖାଲା ଜାଗା ରର୍ଯପେି କି ବାେଣ୍ଡା, ରଖେପଡିଆ , ପାକଶ, ଏବଂ ରପାଖେୀ, ହ୍ରଦ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏବଂ ରବୋଭୂମି
ଠାେୁ ଦୂ ରେଇ େୁହନ୍ତୁ |
୧୨- କଂକ୍ରିଟ୍ ଚଟାଣରେ ରର୍ାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁ ରହ ଁ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଆଉଜନ୍ତୁ ନାହି ଁ |
ଯଦି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି - କ 'ଣ କରି ବା ଏବଂ କ'ଣ ନକରି ବା
୧- ବାହୟ କାର୍ଯଶୟକୋପ ପୂବେ
ଶ ୁ ପାଣିପାଗ ପୂବାଶ ନୁ ମାନ ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ | ର୍ଯଦି, ବଜ୍ରପାତ ପାଇ ଁ ରଚତାବନୀ ଅଛି ,
ଆପଣଙ୍କେ ର୍ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ର୍ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯଶୟକୋପକୁ ସ୍ଥଗିତ େଖନ୍ତୁ |

୨- ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ରଖାଲା ର୍ଯାନ ର୍ଯଥା ରମାଟେସାଇରକଲ୍ ବୟବହାେ କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ | ରଖାଲା ଜାଗା ରର୍ଯପେି କି
ବାେଣ୍ଡା, ରଖେପଡିଆ, ପାକଶ, ଏବଂ ରପାଖେୀ, ହ୍ରଦ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏବଂ ରବୋଭୂମି ଠାେୁ ଦୂ ରେଇ େୁହନ୍ତୁ |
୩- ସାଇରକଲ, ରମାଟେସାଇରକଲ କିମ୍ବା ମଟେ ଗାଡିେୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ର୍ଯାହା ବଜ୍ରପାତକୁ ଆକଷିତ କେି ପାରେ |
୪- ର୍ଯଦି ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ପାଣିରେ ପହେ
ଁ ୁ ଛନ୍ତି, ର୍ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଣିେୁ ବାହାେି ଆସନ୍ତୁ |
୫- ରର୍ଯରତରବରେ ବଜ୍ର ଗେ୍ଜନ କରେ, ଘେ ଭି ତେକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ - ଅଥଶାତ୍ ତୁ େନ୍ତ ଏକ ସୁେକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ
| ଧାତୁ ନିମିତ୍ତ ସଂେଚନା ଏବଂ ନିମାଶ ଣକୁ ଏଡାନ୍ତୁ | ଝେକା ସହିତ ପକ୍କା ଘେ, ପକ୍କା ବିଲଡିଂ, କିମ୍ବା ହାଡଶ ଟପ୍ ର୍ଯାନ
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ପାଇ ଁ ଠିକ ଅରଟ |
୬- ର୍ଯଦି ରକୌଣସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହି,ଁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ତୁ େନ୍ତ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ତେକୁ କେି , କାନ ରଘାଡାଇ
, ଆଖ ି ବନ୍ଦ କେି , ପାଦ ଏକାଠି େଖ ି ଏବଂ ବାହୁ ରଗାଡରେ ଗୁଡାଇ ଏକ କଠିନ ବଲ ଆକାେରେ ବସନ୍ତୁ | ଏହା
ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦେୁ େକ୍ଷା କେି ବାରେ ସାହାର୍ଯୟ କେି ବ |
୭-ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସାହାର୍ଯୟ ଆସି ବା ପର୍ଯଶୟନ୍ତ କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ରର୍ଷ ପର୍ଯଶନ୍ତ ଆପଣ ଗାଡିରେ େୁହନ୍ତୁ (ର୍ଯଦି
ଆପଣ ଧାତୁ ନିମିତ ଛାତକୁ ଭି ତେୁ ସ୍ପର୍ଶ କେୁନାହାନ୍ତି
ଁ ରତରବ ଏହା ସୁେକ୍ଷା ରର୍ଯାଗାଇବ); ଗାଡିେ ଝେକା କାଚ
ଉପେକୁ ରହବା ଉଚିତ୍ | ଗଛ ଏବଂ ବିଦୁୟତ୍ ଲାଇନଠାେୁ ଦୂ େରେ ଗାଡି ଛିଡା କେନ୍ତୁ |
୮-ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷତ୍ର(ବିରର୍ଷକେି ପାଇନ୍ ଜଙ୍ଗଲ) ଠାେୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୂମି ଆଡକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ | କାେଣ ବଜ୍ରପାତ ରର୍ଯାଗ ଁୁ
ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆ ଁ ଲାଗିବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ |
ବଜ୍ରପାତ: ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ଚିକିତ୍ସା |
୧- ରଦୈନିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ଅରପକ୍ଷା କେୁଥ ିବା ବୟକ୍ତି ପ୍ରଥରମ ବଜ୍ରପାତରେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କେି ରସମାନଙ୍କ
ଜୀବନ େକ୍ଷା କେି ପାେି ବ | ବଜ୍ରପାତେ ର୍ିକାେ ରହାଇଥ ିବା ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଛୁଇବା
ଁ ନିୋପଦ ଅରଟ। ର୍ଯଦି ସମ୍ଭବ, ପ୍ରଥାମି କ
ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ |
୨- ପୀଡିତା ନିଶ୍ୱାସ ରନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃ ଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି କି ନାହି ଁ ତାହା ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ। | ର୍ଯାଞ୍ଚ ପାଇ ଁ ସରବଶାତ୍ତମ ସ୍ଥାନ
ରହଉଛି କାରୋଟିଡ୍ ଧମନୀ ର୍ଯାହା ସି ଧାସେଖ ଆପଣଙ୍କ ରବକ ତରେ ଥାଏ |
୩- ର୍ଯଦି ପୀଡିତା ନିଶ୍ୱାସ ରନଉ ନାହାନ୍ତି
ଁ , ତୁ େନ୍ତ ନିଜ ପାଟିେୁ ତାଙ୍କ ମୁହରେ
ଁ ପବନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାସହିତ ର୍ଯଦି ହୃ ଦସ୍ପନ୍ଦନ
ନାହି,ଁ ରତରବ ହୃ ଦ୍େ ସରଙ୍କାଚନ ଆେମ୍ଭ କେନ୍ତୁ |
୪- ବଜ୍ରପାତେ ରେ ଗଭୀେ ଆଘାତ ଲାଗିଥ ିବା ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ | ର୍ଯଦି ବୟକ୍ତି ଜଣକ ପଡିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁ
ଦୂ େକୁ ି ଙ୍ଗି ରହାଇ ର୍ଯାଇଛନ୍ତି, ରକୌଣସି ବଡ ଭଙ୍ଗା ହାଡ ଭାଂଗିଛି କି ନାହି ଁ ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ | ଏହା ପକ୍ଷାଘାତ କିମ୍ବା
ମୁଖୟ େକ୍ତସ୍ରାବ ଜନିତ ଜଟିେତା ସୃଟି କେି ପାରେ |
୫- ଉଭୟ ବଜ୍ରପାତେ ର୍ିକାେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାେକାେୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜାେି ରହାଇଥ ିବା ବଜ୍ର ବିପଦ ବିଷୟରେ ସରଚତନ
େୁହନ୍ତୁ। ର୍ଯଦି ପୀଡିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନଟି ଅଧକ
ି ବିପଦ, ତୁ େନ୍ତ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ରସହି ସ୍ଥାନେୁ ଅନୟ ଏକ ସୁେକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ
ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ |
୬- ବଜ୍ରପାତରେ ର୍ିକାେ ରହାଇଥ ିବା ରଲାକମାରନ ବିଦୁୟତ ଚାଜଶ ବିହୀନ ରହାଇଥାନ୍ତି , ରତଣୁ
ରସମାନଙ୍କୁ ସୁେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋର୍ଯାଇପାେି ବ |
୭- ହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଛି କି ନାହି ଁ , ଶ୍ରବଣ ର୍କ୍ତି କମି ଛି କି ନାହି ଁ ଏବଂ ଆଖ ିେ ଦୃ ଟିର୍କ୍ତି ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ |
୮-ବଜ୍ରପାତେ ର୍ିକାେ ରହାଇଥ ିରଲ ର୍େୀେ େ କିଛି ଅଂର୍ ରପାଡିର୍ଯିବା ସହ ଜେିବା, ବିଦୁୟତ ଆଘାତ ଏବଂ
ରବରେରବରେ ଅସ୍ପଟ ଆଘାତ ପାଇଥାନ୍ତି | ଆଘାତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଦୁୟତ୍ ର୍େୀେେ ରକଉଠାରେ
ଁ
ଲାଗିଛି, ର୍ଯାଞ୍ଚ
କେନ୍ତୁ|

୯-ରହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବେ 1078 କୁ କଲ୍ କେନ୍ତ | ସଠିକ୍ ବଜ୍ରପାତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତେ ର୍ିକାେ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ
ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ | ବଜ୍ରପାତ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ତୁ େନ୍ତ ଏକ ଡାକ୍ତେଖାନାକୁ ନିଅନ୍ତୁ |

କୃଷି ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବିଜଳ
ୁ ି: କ 'ଣ କରି ବା ଏବଂ କ 'ଣ ନ କରି ବା
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