
ఈ మాన్యువల్ చిన్న తరహా మత్స్యకారుల కోసం సముదం్లో భదత్ప�ై 
మత్స్యకారులలో భదత్ా అవగాహన సంస్కృతికి దోహదం చేయడం, 
పమ్ాదాల సంఖయున్ తగ్గంచడం మర్యు పమ్ాదాలు జర్గ్తే మన్గడ 
సాధించే అవకాశాలన్ ప�ంచడం లక్యుంగా ప�ట్టు కుంది. ఈ మాన్యువల్ చిన్న 
- సాథా యి చేపల వేట  నౌకప�ై పనికి సంబంధించిన భదత్ా విషయాలప�ై  
(ఉదా. అగ్్న భదత్, డెక్ భదత్, పా్ణ రక్ణ పర్కరాలు వెలుగు  మర్యు 
వెలుతురు), వయుకితిగత భదత్ మర్యు నావిగేషన్ భదత్ల ప�ై మారగదర్శకత్ం 
అందిస్తి ంది. ఫిషింగ్ యాతక్ు ముంద్ చేయవలసిన తనిఖీలు మర్యు 
విధానాలు, అలాగే సముదం్లో మన్గడ కోసం మారగదర్శకాలు కూడా  
ఈ మాన్యువల్లో చేర్చబడాడా యి.

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు
సముద్రంలో భద్త

CA5772TE/1/10.20

ISBN 978-92-5-133453-9

9 7 8 9 2 5 1 3 3 4 5 3 9





ఇక్యరాజ్య సమితి యొక్కఆహార మరియు వ్యవసాయ  సంస్థ

రోమ్ 2020

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు
సముద్ంలో భద్త



Required citation:
ఎఫ్.ఏ.ఓ. 2020. చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముదర్ంలో భదత్. రోమ్.

This translation was not created by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).  
FAO is not responsible for the content or accuracy of this translation. The original English edition shall be the 
authoritative edition.

The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the 
expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its 
authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies 
or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been 
endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned.

The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the 
views or policies of FAO.

ISBN 978-92-5-133453-9

© FAO, 2020

Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/ 
legalcode).

Under the terms of this licence, this work may be copied, redistributed and adapted for non-commercial 
purposes, provided that the work is appropriately cited. In any use of this work, there should be no 
suggestion that FAO endorses any specific organization, products or services. The use of the FAO logo 
is not permitted. If the work  is adapted, then it must be licensed under the same or equivalent Creative 
Commons licence. If a translation of this work is created, it must include the following disclaimer along 
with the required citation: “This translation was not created by the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO). FAO is not responsible for the content or accuracy of this translation.  
The original [Language] edition shall be the authoritative edition.”

Disputes arising under the licence that cannot be settled amicably will be resolved by mediation 
and arbitration as described in Article 8 of the licence except as otherwise provided herein.  
The applicable mediation rules will be the mediation rules of the World Intellectual Property Organization  
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules and any arbitration will be conducted in accordance with the 
Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Third-party materials. Users wishing to reuse material from this work that is attributed to a third party, such 
as tables, figures or images, are responsible for determining whether permission is needed for that reuse and 
for obtaining permission from the copyright holder. The risk of claims resulting from infringement of any third-
party-owned component in the work rests solely with the user.

Sales, rights and licensing. FAO information products are available on the FAO website (www.fao.org/
publications) and can be purchased through publications-sales@fao.org. Requests for commercial use should 
be submitted via: www.fao.org/contact-us/licence-request. Queries regarding rights and licensing should be 
submitted to: copyright@fao.org.

Translation in Telugu: Nalla Jagannadh

Illustrations and Layout: S Jayaraj and Yugraj Singh Yadava (BOBP-IGO)



iii

విషయసూచిక

అధ్్యయం 1:  సాధ్రణ భద్త  ....................................................................................................... 1

 సాధారణ భదత్  .....................................................................................................................  3
 డెక్ భదత్ .............................................................................................................................  4
 గార్డ్ పట్టా లు మరియు నిచెచెనలు ...........................................................................................  14
 అగి్న భదత్ .......................................................................................................................... 18
 పస్రణ ...............................................................................................................................  23 

వెలుతురు ...........................................................................................................................  24
 తాళ్ళు మరియు తీగల నిర్వహణ ...........................................................................................  25 

అరంతరాజా తీయ సముద ్సిగ్నల్  జెరండాలు .................................................................................  30

అధ్్యయం 2:  వ్యక్తిగత  భద్త ....................................................................................................... 31

 వ్యక్తిగత భదత్ .....................................................................................................................  33
 సిబ్రంది భదత్ మరియు ఆరోగ్యరం ..........................................................................................  58  

నౌక నురండి పడకురండా జాగరతిలు ............................................................................................. 59
 పా్ణ రక్షక ఉపకరణాలు ........................................................................................................  60
 డెైవ్ ఫిషిరంగ్ భదత్ ................................................................................................................  62

అధ్్యయం 3: స్్థరత్ం  ................................................................................................................. 65

 సిథిరత్వరం  .............................................................................................................................  67

 నౌక సిథిరతా్వని్న నిర్వహిరంచడరం  .............................................................................................  70

అధ్్యయం 4:  సముద్ంలో మనుగడ ............................................................................................. 71

 ఇరంజను వెైఫల్యరం విషయరం లో ఎలా వ్యవహరిరంచాలి .................................................................  73 
ల�ైఫ్ తెప్పలు మరియు ల�ైఫ్ జాకెట్లు   ......................................................................................  81

 పా్ణ రక్షణకు పత్ా్యమా్నయ కటటాలు  ......................................................................................  84
 చలి వలన పమ్ాధాలు  .........................................................................................................  85
 శరీర ఉష్ణో గ్రతలు తగుగు దల ......................................................................................................  86
 మునిగి ఉన్న పాదరం .............................................................................................................  87
 వేడి బొ బ్లు  ...................................................................................................................... 88
 ఉప్్ప నీటి వలలు  ఏర్పడే ప్రండ్లు  ..............................................................................................  88
 శారీరక విధులు  ..................................................................................................................  88
 నిరజాలీకరణ ...........................................................................................................................  88
 మతిమరుప్ మరియు మానసిక భరంగరం  ................................................................................  89 

పరిశుభత్  ..........................................................................................................................  89 

అధ్్యయం 5:  ముగింపులు .......................................................................................................... 91

 చేయదగినవి  మరియు చేయరానివి (నిరాధా రణ మరియు విధానాలు) .........................................  92
 గురుతి రంచుకోవలసిన ముఖ్యమ�ైన అరంశాలు ...............................................................................  95
 తీరామానాలు  .........................................................................................................................  97





v

ముందుమాట

చేపలవేటనౌకలో పనిచేసే ఎవరెైనా “భదత్ే  మురందు“ అని గురుతి రంచుకోవాలి. భదత్కు అధిక 
పా్ధాన్యత ఇవా్వలి. సరెైన భదత్ా చర్యలు మనుషు్యల  పా్ణాలను,  నౌక  దెబ్తినకురండా 
కాపాడతాయి. తీవమ్�ైన పమ్ాదాలు మరియు గాయాలను నివారిరంచగలవ్.రా్యవరణాని్న 
కాపాడ్తూ లాభదాయకమ�ైన మత్స్య సరంపదకు దోహదరం చేసాతి యి.

అని్న ఫిషిరంగ్ నౌకల యజమానులు, ఆపరేటరులు  మరియు నౌక పధ్ానాధికారులకు తమ 
సిబ్రందిక్ భదత్ప�ై శిక్షణ ఇవా్వలి్సన బ్ధ్యత ఉరంది. ఈ సూచనల ప్సతికరం మత్స్యకార నౌకలలో 
సరంభవిరంచే పమ్ాదాలు జరగకురండా నిరోధిరంచడానిక్ ఉపయోగకరమ�ైన ఉదాహరణలను 
అరందిసుతి రంది.

ఈ ప్సతికరం  పధ్ానరంగా 12 మీటరలు కనా్న తకుకువ పొ డవ్ గలనౌకలను ఉపయోగిరంచే చిన్న 
తరహా మత్స్యకారుల కోసరం తయారు చేయబడిరంది. అయినప్పటికీ, చాలా చిట్కులు 20 మీటరలు 
పొ డవ్ గల ప�ద్ద  ఫిషిరంగ్ నౌకలకు కూడా ఉపయోగపడతాయి.

భదత్ా అవగాహన సరంసకుకృతిని ప్ ్ త్సహిరంచడానిక్ ఇది సరళమ�ైన రీతిలో వివరిరంచబడిరంది.
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కృతజ్ఞతలు

 "చిన్న తరహా మత్స్యకారులకు “ సముదర్ం లో భదత్” అనే  ఈ మాను్యవల్ ను ఇక్యరాజ్య సమితి 
యొకకుఆహార మరియు వ్యవసాయ  సరంసథి   (ఎఫ్.ఏ.ఓ) చేత బే ఆఫ్ బెరంగాల్ ప్ ్ గా్ర రం ఇరంటర్-
గవర్నమ�రంటల్ సరంసథి  (BOBP-IGO) తో కలిసి రూపొ రందిరంచిరంది.

 పస్ుతి త పతర్ం 2007 లో సునామి ప్నరావాస కార్యక్రమరంలో భ్గరంగా ఉత్పతితి  చేయబడిన 
మాను్యవల్ యొకకు నవీకరిరంచబడిన సరంసకురణ, దీనిక్ ఇటలీ పభ్ుత్వరం మద్దతు ఇచిచెరంది. 
అసలు పతా్ని్న మిసటార్ ఎస్. కె. ఎస్. జయసిరంగ్, మిసటార్ లలిత్ సేననాయకే, మిసటార్ అరి 
గుడ్మారండ్సన్ మరియు మిసటార్ స�టాఫానో థర్మాస్ తయారు చేశారు. మాను్యవల్ యొకకు ఈ 
నవీకరిరంచబడిన సరంసకురణను మిసటార్ ఎస్ జయరాజ్ మరియు మిసటార్ యుగా్ర జ్ సిరంగ్ యాదవ్ 
(BOBP-IGO) మిసటార్ రేమోన్ వాన్ అనూ్య్, Ms ఐరిస్ మొనె్నరో మరియు Ms నికోల్ ఫా్రంజ్ 
(ఎఫ్.ఏ.ఓ) ల సారంకేతిక మారగుదర్శకత్వరంతో తయారు చేశారు.

 ఆహార భదత్ మరియు పేదరిక నిరూమాలన (ఎస్ఎస్ఎఫ్ మారగుదర్శకాలు) నేపధ్యరంలో “చిన్న 
తరహా మత్స్యకారుల సితి రతా్వని్న భదప్రచడానిక్ స్వచ్రంద మారగుదర్శకాలు" అమలుకు 
మద్దతుగా ఈ మాను్యవల్ తయారు చేయబడిరంది. ఎస్ఎస్ఎఫ్ మారగుదర్శకాలు ఉత్పతితి  మరియు 
గోలు బల్ ఎని్వరానెమారంట్ ఫ�సిలిటీ (జిఇఎఫ్) "తూరు్ప కరేబియన్ ఫిషరీస్ స�కాటా ర్ పా్జెక్టా లో వాతావరణ 
మారు్పల అనుసరణ” (CC4Fish). కొరకు నారే్వ పభ్ుత్వరం ఎఫ్.ఏ.ఓ గొడ్గు కార్యక్రమానిక్ 
అరందిరంచిన నిధుల సహకారరంతో ఈ పతర్ం యొకకు ఉత్పతితి  సులభతరరం చేయడమ�ైనది. 
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సాధ్రణ భద్త
 చిన్న తరహా ఫిషిరంగ్ నౌకలలో అరందుబ్ట్లో ఉన్న సథిలరం చాలా పరిమితరం. చేపల వేటకు 

అవసరమ�ైన అనేక ఉపకరణాలు, పరికరాలు మరియు వలలు  నౌకలో  నిల్వ చేయబడతాయి. 
చేపల వేట యాతన్ు విజయవరంతరంగా పూరితి చేయడానిక్ అవసరమ�ైన ఐసు, ఎర, మరంచినీరు, 
ఇరంధనరం మరియు ఆహారరం వరంటి సామాగి్ర కూడా నౌకలోనే నిల్వ చేయబడతాయి. కొని్న సారులు   
సిబ్రంది        వరంటకు మరియు వసతిక్ కలి్పరంచడానిక్ తగినరంత సథిలరం ఉరండదు. పని మరియు 
జీవన పద్ేశరం భదత్కు చాలా ముఖ్యరం. నౌక యొకకు నిర్వహణ కూడా భదత్కు ఒక ముఖ్యమ�ైన 
అరంశరం. స్టారిరంగ్ మరియు ఇరంధన వ్యవసథిలు, నావిగేషనల్ పరికరాలు, నౌక క్రంది భ్గము మరియు 
ఇరంజిన్ సామర్ద్్యరం వరంటి  భదత్ా పరికరాలను క్రమరం తప్పకురండా తనిఖీ చేయడరం భదత్ కోసరం 
అవసరరం.

 తెలుసుకోరండి: చేపల వేట నౌకాల  పమ్ాదాలకు క్్రరందివి పధ్ాన కారణాలు:

 1. నౌకలో మరంటలు
 2. నౌక నురండి మనిషి పడటరం 
 3. వ్యక్తిగత పమ్ాదాలు సిబ్రందిక్ హాని కలిగిసాతి యి
 4.  పొ ట్టా లో నీరు కారడరం
 5.  ఉన్న సాథి నాని్న  కోలో్పయి ఒరంటరిగా ఉరండరండరం
 6.  చేపల వేట ఉపకరణాలు కోలో్పవడరం
 7.  ఇరంజిన్ వెైఫల్యరం
 8.  స్టారిరంగ్ వ్యవసథి   కోలో్పవడరం
 9.  పొ ్ ప�లలు ర్ కోలో్పవడరం
 10.  గేర్ బ్క్్స పాడవటరం 
 11.  ఇరంధనరం కొరత
 12.  తుఫాను ఎదురోకువటరం
 13.  తాగునీరు మరియు సామగి్ర  కొరత
 14.  ఇతర నౌకలతో తాక్డి 
 15.  కమ్్యనికేషన్  నషటారం
 16.  సముదప్్ దొరంగల చేతులోలు  పడటరం
 17.  నౌక భ్మిని తాకడరం 
 18.  పేలుళ్లు
 19.  బలమ�ైన గాలులు మరియు పవ్ాహాల తాక్డి 
 20. మ�రుప్లు

సాధారణ భదత్



4 చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముదర్ంలో భదత్

డెక్ భద్త

స�లలు డిరంగ్ లేదా పమ్ాదవశాతుతి  
మారకురండా ఉరండట్నిక్ తెరచిన 
హాచ్ కవరులు  మరియు తలుప్లు  

సురక్ితరంగా భదప్రచబడాలి.

ఉపయోగరంలో లేనప్్పడ్ 
నీటి  గొట్టా లను బ్్కెటలు లో 

ఉరంచాలి.
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ఉపకరణాలు మరియు సామగి్రని 
కేట్యిరంచిన పద్ేశాలలో 

సురక్ితరంగా నిల్వ చేయాలి.

వసుతి వ్లు మరియు 
ఉపకరణాల నురండి 

మారాగు లను స్పషటారంగా 
ఉరంచరండి.

సాధారణ భదత్
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శుభప్రిచే కారకాలుగా మరంట 
ప్టిటారంచగల గేసొ లీన్ లేదా ఇతర 
దవ్ాలను ఉపయోగిరంచవదు్ద .

చికుకుబడడ్  లేదా 
కతితిరిరంచాలి్సన  అవసరరం 

ఉన్న ల�ైనులు లేదా 
వలలను కతితిరిరంచడానిక్ 
వెైర్ కటటార్ మరియు కతితిని 

ఎలలుప్్పడూ సిద్దరంగా 
ఉరంచరండి.
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చేపల నిర్వహణకు మకృదువెైన ఉపరితలరం అవసరమ�ైతే తప్ప,  
డెక్ లో జారిపడని ఉపరితలరం ఉరండాలి.

సాధారణ భదత్

పని పా్రంతాలు, డెక్్స, ఇరంజన్  గది, వీల్ హౌస్ 
మరియు లరంగరు పద్ేశాలలో ఒక వ్యక్తి జారిప్ యిే 
లేదా పడిప్ యిే మ్లకాలు లేకురండా ఉరంచాలి.
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పరికరాల యొకకు అనీ్న బెలుటా లు మరియు 
ఇతర కదిలే భ్గాలను సరెైన గారుడ్ లతో 

అమరాచెలి.

üü

చెడ్ వాతావరణరంలో వదులుగా ఉరండకురండా డెక్ 
ఉపకరణాలను ఎలలుప్్పడూ కటిటా   ఉరంచాలి.
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ఇరంజన్ వెైఫల్యరం 
సరంభవిరంచినప్్పడ్ నావిగేషన్ ని 

సులభతరరం చేయడానిక్ ఒక 
తెరచాప, మాస్టా లేదా తెడ్డ్ లను 

ఎలలుప్్పడూ తీసుకువెళ్లు లి.

సాధారణ భదత్

పని పద్ేశాలు, వసతి 
మరియు సిబ్రంది 

చురుకుగా ఉన్న ఇతర 
పా్రంతాలలో పదునెైన 
అరంచులను బహిరగుతరం 

చేయరాదు.
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హా్యచ్ లు, కరంపారెటామరంట్లు  లేదా 
ట్్యరంకులు  మ్సివేయడానిక్ మురందే 

ఎవరూ లేరని మరచిప్ కురండా 
చూసుకోరండి.

అకకుడ  ఎవరనా్న 
ఉనా్నరా?

నౌకను రేవ్లో కటటాడానిక్ వచిచెనప్్పడ్ 
సురక్ితరంగా ఉన్నప్్పడ్ 

నిష్క్రమిరంచరండి. మీరు చాలా త్వరగా 
వెళ్ళునటలు  యితే రేవ్క్ నౌకకు మధ్య 

జారిప్ యిే అవకాశరం ఉరంధి.



11

చేపల బురదను తొలగిరంచడానిక్ డెక్్స 
మరియు ఇతర పద్ేశాలను క్రమరం 

తప్పకురండ కడగాలి. ఇది జారిప్ కురండా,  
పడిప్ కురండా  సహాయ పడ్తురంది.

సాధారణ భదత్

అని్న  ఉపకరణాలను 
సురక్ితరంగా నిర్వహిరంచరండి  
మరియు నిల్వ చేయరండి.



12 చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముదర్ంలో భదత్

ఆచరణ సాద్యమ�ైనచోట,  
డెక్ మీద మా్యట్్స వాడరండి. 

అవి కాలిక్ మరంచి 
పట్టా నిసాతి యి.

నౌక కదులుతున్నప్్పడ్ నీళ్ళు 
పటటాడానిక్ బకెట్ 

ఉపయోగిరంచవదు్ద . అది 
మిమమాలి్న లాగే పమ్ాదరం ఉరంది.
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చేతి గేలప్ తా్ళ్ళు 
ఉపయోగిరంచే సమయరంలో  
మీ చేతుల రక్షణకు చేతి 

తొడ్గులు ఉపయోగిరంచరండి.

ఒరంటరిగా 
పయ్ా్యణిరంచేటప్్పడ్  
మీరు డెక్ మీదకు 

వెళ్లు లి్సన ఆవసరరం ఉరంటే 
ఇరంజన్ గేరులో లేకురండా 

ఉరంచరండి. మీరు 
పడిప్ యినా మీ నురండి 

దూరరంగా  వెళ్ళు అవకాశరం 
తకుకువ.

OffOn

సాధారణ భదత్
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గార్డ్ పట్టాలు మర్యు న్చ్చెనలు

ఉపయోగిరంచే డెక్ తలుప్లు మరియు హా్యచ్ లు 
మ్సివేయాలి. దిగువ వరదలను నివారిరంచడానిక్ మరియు 
సిబ్రంది  పమ్ాదవశాతూతి  వాటిలో పడకురండా నిరోదిరంచాలి. 

మా్యన్ హో ల్  కవరులు  సరిగాగు  మ్సివేయబడాడ్ యని 
నిరా్ద రిరంచుకోవాలి.

సిబ్రంది – సభు్యలు  పడిప్ కురండా 
ఉరండట్నిక్ ఆచరణాతమాక గ్ార బ్ 

పట్టా లు, హారండ్ పట్టా లు లేదా గార్డ్ 
పట్టా లు ఏరా్పట్ చేయాలి.
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ఉపయోగరం లో లేనప్్పడ్ నిచెచెనలు 
మరియు గా్యరంగ్ వేలను కటిటా  ఉరంచరండి.

నిచెచెనలు ఉపయోగిరంచే మురందు 
వాటిని ఎలప్్పడ్ తనిఖీ  చేయరండి. 
వాటిని చకకుగా ఉరండేలా చూసుకోరండి.

సాధారణ భదత్
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మోసే నిచెచెనలను 
ఉపయోగిరంచరాదు. ఆ  నిచెచెనలు 
వాడాలరంటే అది సురక్ితరంగా కటిటా  

ఉరందని నిరా్ద రిరంచుకోరండి.

జరగకురండా ఉరండడానిక్ 
నిచెచెనలను శుభర్ంగా ఉరంచరండి.
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సిబ్రంది –సభు్యలు నీటిలో పని చేసుతి న్నప్్పడ్ డెక్  
మీద నిచెచెన లేదా తాళలు  నిచెచెన సిద్దరంగా ఉరంచరండి.

ప�ై భ్గాలలో పని చేసినప్్పడ్ 
బొ సన్్స  కురీచె ఉపయోగిరంచరండి.

సాధారణ భదత్
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గాలి

వేడిఇంధనం

గాలి

వేడిఇంధనం

అగి్న భద్త
సముదర్ంలో అగి్న అత్యరంత పమ్ాదకరమ�ైన మరియు పా్ణారంతక 
పమ్ాదరం. మీ నౌకను ఎలప్్పడ్ పమ్ాదాల నురండి దూరరంగా 

ఉరంచరండి. ఇరంధనరం , వేడి మరియు గాలి అగి్న కారకాలు. నషాటా లను 
తగిగురంచడానిక్ వాటిని వేరుగా ఉరంచరండి.

ఎలక్టాకల్ సిసటామ్ క్రమరంలో ఉరందని 
నిరాధా రిరంచరండి. ఏదెైనా వదులుగా 

ఉన్న కనెక్షన్, దెబ్తిన్న 
మరియు బహిరగుతమ�ైన ఎలక్టాకల్ 
కేబుల్్స, ఓవర్ లోడ్ చేసిన పలు గ్ 
ఆవ్ట్లు టలు ను, పాడెైన సి్వచలును 

వెరంటనే భరీతి చేయరండి.
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వరంటగదిలో  సరెైన సేఫ్ 
గారుడ్ లను ఉపయోగిరంచరండి. 

పాతల్ను అరలలో లేదా 
డా్యరలులో ఉరంచరండి మరియు 

సటావ్ మీద గారుడ్  రెైలును 
ఉపయోగిరంచరండి.

వేడి పొ యి్యని ఎప్్పడూ 
గమనిరంచకురండా 

వదిలేయకరండి.  గీ్రజ్ లేదా 
నూనె సులభరంగా మరండిరంచి 
ప�ద్ద  అగి్నని కలిగిసాతి యి.

తుప్్ప పటిటాన  గా్యస్ నియరంతక్ాలను భరీతి చేయరండి. 
గడ్వ్ తేదీక్ మురందు లేదా ఏట్ గా్యస్ గొట్టా లను  

పత్ే్యక్రంచి అవి ఎరండకు మరియు వాతావరణ 
పరిసిథితులకు గురెైనటలుయితే. మారచెరండి.

ఉపయోగరంలో లేనప్్పడ్, 
అని్న బర్నర్లను ఆపివేసి 

బ్టిల్ నురండి గా్యస్ 
రెగు్యలేటర్ను తీసివేయరండి. 
ఆమోదిరంచబడిన గొట్టా లను 
మరియు నియరంతక్ాలను 
మాతమ్ే  ఉపయోగిరంచరండి. 
వరంట కోసరం ఉపయోగిరంచే 
పొ ్ పేన్ మరియు బ్్యటేన్ 

వాయువ్లు గా్యస్ లిన్ కరంటే 
పమ్ాదకరమ�ైనవి. ఈ 

వాయువ్లు గాలి కరంటే 
భ్రమ�ైనవి మరియు అవి లీక్  
అయినప్్పడ్ నౌక  యొకకు 
దిగువ భ్గాలలో క్ వెళ్తి యి.  
వాటిని  తొలగిరంచడానిక్ చాలా 

కషటారం. ఓప�న్ డెక్లో అని్న 
సిలిరండరులు  సరిగాగు  భదర్ంగా 

ఉనా్నయని నిరాధా రిరంచుకోరండి.

సాధారణ భదత్
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మరండిరంచే వసుతి వ్లను  
సిబ్రంది వసతిగకృహానిక్ 

దూరరంగా సరెైన 
కరంట్ైనరలులో నిల్వ 

చేయాలి.

మరండిరంచలేని  కరంట్ైనర్లో 
ఎలలుప్్పడూ జిడ్డ్ గల రాగ్లను 

నిల్వ చేయరండి. అవి  
నిప్్పను  ప్టిటారంచవ్, కానీ 
వేడి యొకకు ఇతర వనరులు 
లేకురండా, ఆకసిమాక జ్వలనరం  

దా్వరా మరంటలోలు  
పగిలిప్ వచుచె.
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నౌక యొకకు నియమిరంచబడిన 
పద్ేశరంలో ధూమపానరం 
అనుమతిరంచబడాలి.  

ధూమపానరం చేసే పద్ేశరంలో 
ఏదెైనా మరంటలను ఆరే్పది 
మరియు ఒక బకెట్ ఇసుక 

ఉరంచాలి. మరంచరంలో ఎప్్పడూ 
పొ గతా్గవదు్ద .

మరంటలను ఆరే్ప యరంతా్ల 
వద్దకు  సులభరంగా చేరుకోవాలి. 

నౌకలోని పత్ి ఒకకురూ అవి 
ఎకకుడ ఉనా్నయో, వాటిని ఎలా 
ఉపయోగిరంచాలో తెలుసుకోవాలి. 
ఆవరతిన తనిఖీలు తప్పనిసరిగా 
జరగాలి మరియు అవి గడ్వ్ 

తేదీక్ మురందే సరి్వస్ చేయిరంచాలి.

సాధారణ భదత్
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ఉతిక్న బటటాలు, చేతి 
తొడ్గులు, టోప్లు లేదా 
ఇతర వసుతి వ్లను పొ యి్య 
మీద ఆరబెటటావదు్ద - అవి 
పొ యి్యప�ై పడి మరంటలు 
వచేచె పమ్ాదరం ఉరంది. 

ఇరంజిన్ల నురండి ఎగాజా స్టా  ప�ైప్లను (అలాగే 
సటావ్లు) ఘన లేదా చిలులు లు గల మ�టల్ 

ష్ట్తో కవర్ చేయరండి.



23

ప్సరణ

Ventilation pipes

సాధారణ భదత్

బ్్యటరీలను బ్గా భదప్రచాలి మరియు వెలుతురు బ్గా ఉరండే పద్ేశాలలో ఉరంచాలి. 
బ్్యటరీలను నీటిక్ దూరరంగా ఉరంచరండి. సిబ్రంది కా్వరటార్్సలో బ్్యటరీలను ఎప్్పడూ నిల్వ 

చేయవదు్ద . బ్్యటరీల నురండి వెలువడే పొ గలు మరియు వాయువ్లు ప్లుచెకురంటే హానికరరం.

సిబ్రంది-సభు్యలు  
పడ్కొనే గదులను  

తగినరంత స్వచ్మ�ైన గాలి 
వచేచెలా  నిరిమారంచాలి. 
ఇరంజిన్ గది నురండి 
వెలువడే  ఎగాజా స్టా  

వాయువ్లు వచేచె చోట 
నిరిమాసేతి  పా్ణారంతకరం 

కావచుచె.
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వెలుతురు

అని్న పని పా్రంతాలు  పనిని సురక్ితరంగా 
నిర్వహిరంచడానిక్ అవసరమ�ైన కారంతిని కలిగి ఉరండాలి. 
మ�టలు  మారాగు లోలు , సహచర మారాగు లోలు  మరియు నిచెచెనల 

దగగుర కూడా తగినరంత వెలుతురు ఉరందని నిరాధా రిరంచుకోరండి.

చేపల వేట సమయరంలో, 
వేట కొనసాగిరంచేటప్్పడ్  
చీకటి అవసరరం అయితే 
తప్ప డెక్ మీద ల�ైటిరంగ్ 

ఆపివేయకూడదు. 
ల�ైటిరంగ్ను ఉరంచాలి, 

తదా్వరా ఇది సూచిరంచిన 
నావిగేషనల్ ల�ైటలు  

పభ్్వానిక్ ఆటరంకరం 
కలిగిరంచదు.

Stern Light
White

Masterhead
Light

White

Right   ahead

Right   a�

beam

22.5� aba� beam 

22.5� aba� beam 

22.5� aba� beam 

22.5� aba� beam 

beam

Po
rt 

Sid
elight (r

ed)       
                                 Starboard Sidelight (green)

67.5� from right a�   67.5� from rig

ht a
�

రాతి్ సమయరంలో, మీరు లరంగరు 
వేసినప్్పడ్ మరియు కదలకురండా 

ఉన్నప్్పడ్ కూడా. ప్ రుటా  పక్కు ఎరుప్ 
ల�ైట్, సాటా ర్బబో ర్డ్ పక్కు  ఆకుపచచె ల�ైట్  

మరియు మాస్టా ప�ై తెలలు ని ల�ైట్ ఉరంచరండి.
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త్ళ్ళు మరియు తీగల నిర్హణ

సాధారణ భదత్

కొతతి  కాయిల్ నురండి తీసిన కుడి 
చేతి లే గల తాడ్ను టి్వస్టా 

నిలుప్కోవట్నిక్ లోపలి కౌరంటర్ 
నురండి సవ్యదిశలో (గడియారప్ 

ములులు ) తీసుకోవాలి. 

తాడ్లలోని క్రంక్్స ఎలలుప్్పడూ 
సరెైన కాయిలిరంగ్ దా్వరా 

బయటకు తీయాలి - కుడి చేతి 
తాడ్ కోసరం కుడి చేతి కాయిలిరంగ్.

వీల�ైనరంత త్వరగా చికుకు ముడి 
పడడ్   తాడ్ లేదా తీగను 

మారచెరండి.
ఒక బ్లు క్ దా్వరా చికుకు ముడి 

పడడ్   తాడ్ లేదా తీగను 
లాగడరం పమ్ాదకరరం.
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మంచిది

మంచిగా

ఒక తాడ్ప�ై అకసామాతుతి గా లేదా కుదుప్తో అధిక భ్రాని్న 
ఉరంచకూడదు; ఇది తాడ్ను ఓవర్లోడ్ చేసి 

బలహీనపరుసుతి రంది.

సాధ్యమ�ైన చోట, ముడి 
సాథి నరంలో ఒక అతుకు  
(జాయిరంట్) వాడాలి. 
ఎరందుకరంటే ముడి 

తాడ్నుబలహీనపరుసుతి రంది.
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అని్న బ్లు క్్స తగినరంత బలరం మరియు తాడ్కు 
తగినరంత ప�ద్దదిగా ఉరండాలి. కప్్ప యొకకు వా్యసరం 

తాడ్కు అనుకూలరంగా ఉరండాలి.

తాడ్ యొకకు 
సురక్ితమ�ైన పని 

భ్రాని్న తెలుసుకోరండి 
మరియు పరిమితిని 

మిరంచకూడదు. బరువ్లు 
ఎతతిడానిక్ ఎప్్పడూ 

పాడెైన  తీగలు  మరియు 
తాడ్లను 

ఉపయోగిరంచవదు్ద .
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ఉపయోగరంలో లేనప్్పడ్, 
తాడ్ను  చుటిటా   కోయిల్ గా  చేసి 

కటిటా  ఉరంచరండి. తదా్వరా మీరు 
వాటిప�ై నడవరు.

తాళ్ళు, వలలు లేదా ఇతర ఉపకరణాలను సముదర్ంలో పారవేయరాదు.  
వీటివలలు  ఇతర నౌకలకు  పమ్ాదరం కలిగవచుచె, దెయ్యరం చేపల వేటకు 

దారితీసుతి రంది మరియు నీటిని కలుషితరం చేసుతి రంది.

ఒక తాడ్ లేదా వలను వదులుగా పకకుకు విసరకూడదు, ఎరందుకరంటే 
ఇది ప్్ పెలరను దెబ్తీసుతి రంది.
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చమురు, గా్యస్ లిన్, 
ప�యిరంట్ లేదా ఇతర 

రసాయనాలకు 
తాడ్ను బహిరగుతరం 

చేయవదు్ద .

ఒక తాడ్ను 
ఎప్్పడూ 

"మడవకరండి" లేదా 
తీవర్ంగా వరంచకరండి, 

ఇది శాఖలను 
బలహీనపరుసుతి రంది.

రాపిడి వలన తాళ్ళు, తీగలు 
బలహీనపడతాయి. తాడ్ చుట్టా  
చాఫిరంగ్ గేర్ను చుటిటా  ట్ై చేయరండి.

సాధారణ భదత్
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అంతరాజా తీయ సముద్ స్గ్నల్ జెండ్లు

“నను్న స్పష్ంగా  ఉంచండి;  నేను 
కష్ంతో నౌకను నడుపుతున్్నను .”

“న్ గమన్ని్న సా్ ర బో రుడు  (కుడి 
ప్క్కకు)  మారుసుతి న్్నను.” 

“ నేను అశకుతి డను; న్తో 
సంభాష్ంచండి.”

చేపలవేట మ�ైద్న్లకు సమీపంలో 
ఉన్న నౌకలకు “ న్కు పెైలెట్ 
అవసరం.” “నేను వలను 
లాగుతున్్నను.”

“న్ గమన్ని్న పో ర్ కు (ఎడమ  
ప్క్కకు)  మారుసుతి న్్నను.” 

“నేను మంటలోలో  ఉన్్నను మరియు 
ప్మాదకరమ�ైన సరుకును నౌకలో 
కలిగి ఉన్్నను; నను్న బాగా 
స్పష్ంగా ఉంచండి. (లేద్) "నేను 
ప్మాదకరమ�ైన సరుకును లీక్ 
చేసుతి న్్నను."

“ నేను మీకు తెలియచేయాలి 
అనుకుంటున్్నను.”

“న్ నౌక ఆగిపో యినది మరియు 
నీటిక్ అనుగుణంగా వెళ్తుంది.”

“నౌకలోని స్బ్ంది." (తరచుగా 
పడవలోలో ని మనిష్ ఓవర బో రడు పో ల్ కు 
జతచేయబడుతుంది).క్ ప్మాదంగా 
ఉంది, సెమాఫో ర జెండ్ను 
ఎగురవేయండి.

చేపలవేట నౌకలు “నను్న స్పష్ంగా 
ఉంచండి. స్పష్ంగా ఉంచండి; నేను 
రెండు వలలు లాగటం లో  (పెైర 
టా్ లింగ్ ) నిమగ్నమ�ై ఉన్్నను.”

“ న్కు సహాయం కావాలి.”

“ న్కు వెైద్య  సహాయం కావాలి.”

“నేను న్ యాంకర ను 
వదులుతున్్నను.”

చేపలవేట మ�ైద్న్లకు సమీపంలో 
ఉన్న నౌకలకు “న్కు టగ్ 
అవసరం.”  “నేను వలను 
వదులుచున్్నను.”
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బరువ్లు, ప�ైక్ ఎతితిన బ్మ్లు, డెరిక్్స 
మరియు కే్రన్ల క్్రరంద ఎప్్పడూ 

నిలబడకరండి. బరువ్ ఎతతిడానిక్ పాడెైన  
వెైరులు  మరియు తాడ్లను 

ఉపయోగిరంచవదు్ద .

వ్యక్తిగత భద్త

బరువ్లు సరిగా 
భదప్రచబడకప్ తే తప్ప, 

దగగురగా నిలబడవదు్ద .

వ్యక్తిగత భదత్
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ధారుడ్యరం గల వెైరులు  మరియు తాళలు  మీద 
నిలబడటరం మానుకోరండి. తెగినప్్పడ్ ట్న్షన్ 

ఉరండటరం వలలు  అవి లాగిన దిశగా కదిలి 
శరీరానిక్ హాని కలిగిసాతి యి.

ధారుడ్యరం గల వెైర్ లేదా తాడ్ మీద 
నిలబడకరండి. అది జరిగితే మీరు 

గాయపడవచుచె.

ఎతుతి లో పనిచేసేటప్్పడ్ భదత్ా బెల్టా  
ఉపయోగిరంచరండి. మీరు జారిప్ తే, మీ 

భదత్ా బెల్టా  మిమమాలి్న పడకురండా చేసుతి రంది.

üü
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ఫిలు ప్-ఫాలు ప్్స ధరిరంచవదు్ద ; డెక్ మీద జారకురండా ఉరండట్నిక్ సరెైన 
పాదరక్షలను ఉపయోగిరంచరండి. 

పాక్ికరంగా తెరచి ఉన్న హాచ్ కవరులు  లేదా 
మా్యన్హో ల్్సప�ై అడ్గు ప�టటావదు్ద . కవర్ జరిగితే, 

మీరు ప�ైనురండి క్్రరంద పడవచుచె.

üü

వ్యక్తిగత భదత్
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తాళ్ళు లేదా వెైరలుతో పనిచేసేటప్్పడ్ చేతి తొడ్గులు ధరిరంచరండి.

రని్నరంగ్ ఇరంజిన్లలో మరమమాతులు లేదా సరు్ద బ్ట్లు  ఎప్్పడూ చేయవదు్ద .

üü
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కదిలే నౌక మురందు భ్గరం నురండి ప�ద్ద  భ్రీ చేపలను ఎతతిడరం మానుకోరండి.  చేపను 
ఎతేతిమురందు  మీరు  నిలబడి ఉన్న సాథి నరం నురండి నౌక వెనుక భ్గానిక్ చేపను వదలరండి. 

ఇలా చేయడరంవలన ఏ కషటారం లోనెైనా చేపను నౌక కదలికతో ఉరంచుతురంది.

üü

వ్యక్తిగత భదత్
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పడి ప్ కురండా 
ఉరండట్నిక్ రెైలిరంగ్ప�ై 

కూరోచెవదు్ద .

రాతి్ లేదా సముదర్ంఅలలు కలోలు లరంగా ఉన్న సమయరంలో ఒరంటరిగా డెక్ లోక్ 
వెళలువదు్ద . భ్రీ వాతావరణరం లేదా పని పరిసిథితులు అవసరమ�ైనప్్పడ్, 

సిబ్రంది తమను తాము పడకురండా కాపాడ్కోవడానిక్ భదత్ా 
దుసుతి లను ధరిరంచాలి.
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క్రణాలు, ఎగిరే కణాలు మరియు 
చికాకు కలిగిరంచే ఆవిరులు  నురండి మీ 
కళళును రక్ిరంచుకోడానిక్, లోహప్ 
పని, వెలిడ్రంగ్ మరియు ప�యిరంటిరంగ్  
చేసేటప్్పడ్  తగిన కరంటి-గారుడ్  

ధరిరంచరండి. మీ కళళును రక్ిరంచడానిక్ 
వెలిడ్రంగ్ చేసేటప్్పడ్ నలలు  అదా్ద లు 
ధరిరంచరండి. గాయాలు కాకురండా 
చేతులను రక్ిరంచడానిక్ చేతి 

తొడ్గులు ధరిరంచరండి.

మీరు ఇరంధన 
ట్్యరంకులను 

తెరిచినప్్పడ్ మరంచి 
వెలుతురు ఉరందని 

నిరాధా రిరంచుకోరండి. ఇరంధన 
ట్్యరంక్ పొ గలు ఆరోగా్యనిక్ 

చెడడ్వి మరియు 
పమ్ాదకరమ�ైనవి. 

ఎకుకువ కాలరం  
మ్సివేయబడిన ట్రంక్ 
లో కార్న్ మోనాకెై్సడ్ 
వరంటి విష వాయువ్లు 

కనిపిసాతి యి.

üü

వ్యక్తిగత భదత్
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తాడ్ లేదా తీగ యొకకు బి టోలు  
నిలబడవదు్ద . అకసామాతుతి గా 

బిగిరంచినప్్పడ్, తీవమ్�ైన గాయరం 
సరంభవిరంచవచుచె.

ఒక తాడ్ యొకకు మరందగిరంప్ను ప�రంచేటప్్పడ్ లేదా తీసుకునేటప్్పడ్, 
బొ లాలు ర్డ్ నురండి స్పషటామ�ైన దూరరంతో తాడ్ను ఎలలుప్్పడూ పట్టా కోరండి.

üü
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డెక్ మీద లేదా నిచెచెనలప�ై పరుగెతతి కరండి. 
మీరు జారిప్ యిే లేదా పడిప్ యిే  అవకాశరం 

ఉరంది, ఎప్్పడూ దూకకరండి. నౌక లోక్ 
ఎకేకుటప్్పడ్ లేదా బయలుదేరేటప్్పడ్ 

ఎలలుప్్పడూ నిచెచెన లేదా గా్యరంగ్ వే 
ఉపయోగిరంచరండి.

వ్యక్తిగత భదత్
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నిచెచెన లేదా మ�ట్లు  ఎకేకుటప్్పడ్, మీ మురందు  భ్గాని్న నిచెచెన లేదా మ�టలు  ఎదురుగా 
ఉరంచరండి, గ్ార బ్ పట్టా లను గటిటాగా పట్టా కోరండి. మీరు వేసే పత్ి అడ్గును మీరు చూడగలుగుతారు. 

భ్రీ రోలిరంగ్ సమయరంలో కూడా మీ సమతుల్యతను కాపాడ్కోవడానిక్ ఇది మీకు 
సహాయపడ్తురంది. నిచెచెన ఎకేకుటప్్పడ్ లేదా దిగేటప్్పడ్  దానిక్ ఎదురుగా ఉరండరండి.

డెక్ క్్రరంద ఉన్న ఐస్ కరంపారెటామరంట్ లేదా ఫ్్జరోలు క్ వెళ్ళునప్్పడ్, మిమమాలి్న మీరు 
రక్ిరంచుకోవడానిక్ సరెైన దుసుతి లు, బ్ట్లు , చేతి తొడ్గులు మరియు హెల�మాట్ ఉపయోగిరంచరండి.
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పత్్యక్ష సూర్యకారంతిక్ మీ శరీరాని్న 
బహిరగుతరం చేయవదు్ద . అలాటా రా  వెైల�ట్ 

క్రణాలకు ఎకుకువగా గురికావడరం వలలు  
చరమా సమస్యలు లేదా కా్యన్సర్ కూడా 

రావచుచె.

మీ వెనె్నముకను మాతమ్ే వరంచి  ఎప్్పడూ భ్రీ బరువ్లు ఎతతికరండి. బదులుగా, మీ 
మోకాళళును సగరం-కూరోచెన్న సాథి నరం నురంచి కొరంచెరం దూరరంగా ఉరంచి  బరువ్ను సరిగాగు  
పట్టా కోరండి, మీ వెనుకభ్గాని్న నిట్రుగా ఉరంచరండి మరియు బరువ్తో నిలబడరండి.  

ఇది వెను్ననొపి్పని నివారిసుతి రంది, ఇది తీవమ్�ైన పరిణామాలను కలిగిసుతి రంది.

ఎరండాకాలరంలో సన్ గాలు స�స్ ధరిరంచరండి, 
ఎరందుకరంటే ఎరండకు నిరరంతరరం గురికావడరం 
కళళుకు హాని. టోప్, పొ డవాటి స్లు వ్ ఉన్న 
బటటాలు ధరిరంచరండి మరియు సన్ కీ్రరంను 

తరచుగా వాడరండి.

వ్యక్తిగత భదత్
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తలుప్లు మరియు 
క్టికీలు మ్సి ఉన్నట్లు  
నిరాధా రిరంచుకోరండి. రోలిరంగ్ 

మరియు పిటిచెరంగ్ 
సమయాలలో ఇవి 
ఊగుతూ గాయానిక్ 
కారణరం కావచుచె.

ఎలలుప్్పడూ మీ చేతులను జాగ్రతతి గా చూసుకోరండి 
మరియు సాధ్యమ�ైన గాయాల నురండి వాటిని రక్ిరంచరండి.
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Do not 
Switch on

ఎలక్టారికల్ వెైరులు  మరియు ఫిటిటారంగలును 
నిర్వహిరంచేటప్్పడ్ అని్న జాగ్రతతిలు 

తీసుకోరండి. ఎలక్టారికల్ సిసటామ్్సలో 
పనిచేసే మురందు సిబ్రందిక్ 

సమాచారరం ఇవ్వరండి.

మ�రుప్లు  ఉన్నప్్పడ్ ఓప�న్ 
డెక్ మీద నిలబడకరండి. మీ శరీరరం 
దా్వరా మ�రుప్ కాలిప్ వడానిక్ 

భ్మిక్ ఎతెతతి న పద్ేశరం గా 
ఉరంట్రు. వీల్ హౌస్ లోపల 

ఎలలుప్్పడూ ఉరండరండి, తదా్వరా 
దాని  ప�ైకప్్పమిమమాలి్న కవచరంలా 

కాపాడ్తురంది.

వ్యక్తిగత భదత్
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శుభమ్�ైన  పొ డి మరియు చకకునెైన దుసుతి లను 
వీల�ైనరంత వరకు ధరిరంచరండి. కదిలే పరికరాల క్రంద 
పనిచేసేటప్్పడ్ లేదా పడిప్ యిే వసుతి వ్ల క్రంద 

పనిచేసేటప్్పడ్ హార్డ్ టోప్ లేదా హెల�మాట్ ధరిరంచరండి.

పమ్ాదవశాతుతి  కోతలు మరియు 
రాపిడిలను నివారిరంచడానిక్ మీ 

స్మాన్ కతితిని ఎలలుప్్పడూ కవర్లో 
ఉరంచరండి.

తలుప్ల దా్వరా పవ్ేశిరంచేటప్్పడ్ 
ఎలలుప్్పడూ మీ తలని గురుతి రంచుకోరండి. 
నౌకలో గుమామాలు దేశీయ వాటి కరంటే 

చిన్నవిగా ఉరంట్యి.
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హో ల్డ్స్ లేదా హాచ్లలో తగినరంత  వెలుతురు ఉరంటే  తప్ప లోనిక్ వెళలువదు్ద . సాధారణ ల�ైటిరంగ్ 
తో పాట్ అదనరంగా, ఇరంజిన్ గదిలో మరియు వీల్ హౌస్లో అత్యవసర  ల�ైట్  తప్పనిసరిగా 

అరందుబ్ట్లో ఉరండాలి.

మద్యరం అధికరంగా వాడటరం లేదా మాదకదవ్ా్యల దురి్వనియోగరం నౌక  మరియు సిబ్రంది 
భదత్కు ముప్్ప. ఇరంటోలు  తయారుచేసిన బలమ�ైన మద్య పానీయాలు లేదా అక్రమ 

సి్పరిట్  ను  సేవిరంచటరం వలలు  చాలా మరణాలు సరంభవిరంచాయి.

వ్యక్తిగత భదత్
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హా్యరండిల్ పట్టా కొని  ఏదెైనా  పదునెైన సాధనరం లేదా వసుతి వ్ను అరందిరంచవదు్ద . 
ఎలలుప్్పడూ పదునెైన భ్గాని్న మీరు  పట్టా కొని  వేరే  వారిక్  అరందిరంచరండి.
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మీ వెైప్ కతితిక్  ఎదురుగా కఠినమ�ైన వసుతి వ్లను లేదా 
ఎరను ఎప్్పడూ కతితిరిరంచవదు్ద . మీ శరీరానిక్ దూరరంగా ఉరంచి 

కోయరండి.
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వెైరస్ దాడిని నివారిరంచడానిక్ ఫిషిరంగ్ టిప్్ కు వెళ్ళు 
మురందు మీరే టీకాలు వేయిరంచుకోరండి.

మీరు కటినమ�ైన పరిసిథితిలో ఉన్నప్పటికీ సముదప్్ నీటిని ఎప్్పడూ తాగకూడదు. సముదప్్ 
నీరు తాగడరం కరంటే, తాగునీరు లేకురండా ఎకుకువ కాలరం జీవిరంచవచుచె.

వ్యక్తిగత భదత్



50 చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముదర్ంలో భదత్

üü

పొ డవాటి జుట్టా ను టోప్ క్రంద ప�టిటా   ఉరంచరండి.  దీనివలలు  జుట్టా  
తకుకువగా ఉరండి ప్లీలులు, వినెచెస్ మరియు ఇతర పరికరాలలో 

చికుకుకోదు.

ట్ైట్ గా ఉన్న దుసుతి లను 
ధరిరంచరండి, ఇవి  విరంచెస్ 

లేదా యరంతా్లలో 
చికుకుకునే అవకాశరం 

తకుకువ. విపి్పన బటనులు  
వలలు మరియు ఇతర 

చేపలవేట ఉపకరణాలలో 
చికుకుకోవచుచె. 

పమ్ాదాని్న తగిగురంచడానిక్ 
వాటిని టేప్ తో  కటటారండి.
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ఉరంగరాలు  మరియు కడియాలు  ధరిరంచడరం 
మానుకోరండి. అవి తాళళులో, వలలు మరియు 

ఇతర ఉపకరణాలలో  చికుకుకోవచుచె.

వ్యక్తిగత భదత్

ఇరంజిన్ రూమ్ హాచ్ కవర్ 
తెరిచినప్్పడ్ జాగ్రతతి  

వహిరంచరండి. కొని్న పడవలలో, 
ఇరంజిన్ గదిక్ పవ్ేశరం వసతి 
పా్రంతరం నురండి ఉరంట్రంది. 
అరందువలలు , మీరు దానిని 

చూడలేకప్ తే ఓప�నిరంగ్ దా్వరా 
ఇరంజిన్ గదిలోక్ సులభరంగా 

పడవచుచె.
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ప�ైభ్గరంలో  పనిచేసేటప్్పడ్ పనిముట్లు  
మరియు రరంగు  డబ్్లు కటిటా   ఉరంచరండి, 
తదా్వరా అవి పడిప్ కురండా మరియు క్్రరంద 

ఉన్నవారిక్ గాయాలు కావ్.

మిమమాలి్న పిలిసేతి  తప్ప  ఇతరుల 
పనిలో  జోక్యరం చేసుకోవదు్ద . పని 
పద్ేశాలలో  ఉన్నప్్పడ్ తగిన 

దుసుతి లు ధరిరంచరండి.
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మీ చేతులతో ఒక తాడ్ను ఒక కపి్పక్ మారగునిరే్దశరం 
చేయడానిక్ ఎప్్పడూ పయ్తి్నరంచవదు్ద . లివర్ 

ఉపయోగిరంచరండి. కదిలే తీగను ఎప్్పడూ పట్టా కోకరండి.

వ్యక్తిగత భదత్
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మీ పని సమయరం అయిన తరువాత, మీరు ఆ పా్రంతానిక్ దూరరంగా ఉనా్నరని 
నిరాధా రిరంచుకోరండి.

ప�ద్ద  చేప సజీవరంగా ఉన్నప్్పడ్ దానిని నియరంతి్రంచడానిక్ పయ్తి్నరంచవదు్ద . చేపలు చరంపబడిన 
తరువాత కూడా సొ ర చేప నోరు కొరంత సమయరం వరకు పమ్ాదరం. ఉలవలు. తోక మధ్యలో ఒక 

విషపూరిత ములులు  కలిగి ఉరంట్యి. ఆ ములులు  గుచుచెకోవడరం వలలు  పా్ణారంతకరం కావచుచె.

üü
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ముళళు చేపలను తినవదు్ద , అవి విషపూరితరం కావచుచె. 
పొ లుసులతో కప్పబడిన చేపలు తినడానిక్ సురక్ితరం.

వటిటా  చేతులతో నీటిలో తేలియాడే జెలీలు ఫిష్ లేదా ఇతర జీవ్లను తాకవదు్ద . 
తాక్నప్్పడ్ అవి చరామాని్న చికాకు కలిగిసాతి యి.

వ్యక్తిగత భదత్
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చేపలను కోసేటప్్పడ్ జాగ్రతతి  వహిరంచరండి. పదునెైన చేప ఎముకలు, 
దరంతాలు మరియు రెకకులు పమ్ాదకరరంగా ఉరంట్యి.

సన్ గాలు స�స్ లేదా సేఫ్టా  
గాలు స�స్ ధరిరంచడరం 

దా్వరా మీ కళళును ఎగిరే 
చేపల గేలాల నురండి 

రక్ిరంచుకోరండి.
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ఎప్్పడూ భ్రీ చేపలను 
ఎతతికరండి, విరంచ్ లేదా ట్క్ల్ 

ను  ఉపయోగిరంచరండి.

వ్యక్తిగత భదత్
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స్బ్ంది భద్త మరియు ఆరోగ్యం
• యజమాని యొకకు పత్ినిధిగా, కెప�టాన్ ప�ై, సిబ్రంది యొకకు భదత్, ఆరోగ్యరం మరియు ఫిషిరంగ్ నౌక 

యొకకు సురక్ితమ�ైన ఆపరేషన్ కోసరం పూరితి  బ్ధ్యత ఉరంట్రంది.

•  నౌకలోని సభు్యలు, యజమాని, కెప�టాన్ మరియు ఇతర సిబ్రందితో కలసి వారి స్వరంత ఆరోగ్యరం 
మరియు భదత్తో పాట్ ఇతర సిబ్రంది మరియు నౌకలో ఉన్న ఇతర వ్యకుతి ల ఆరోగ్యరం మరియు 
భదత్కు  సహకరిరంచాలి.

•  మరందులు  వాడ్తున్న సిబ్రంది ఎవరెైనా ఉరంటే, వారు తప్పనిసరిగా ఫిషిరంగ్ టిప్్ కు  సరిప్ యిే 
అవసరమ�ైన వెైద్య సామాగి్రని తీసుకోవాలి.

•  కూ్ర  సభు్యలు సముదర్ంలో తమ బసకు ఆటరంకరం కలిగిరంచే  ఎట్వరంటి అవారంతరాలు లేకురండా 
ఉరండాలి.

•  అనారోగ్యరంతో ఉన్నట్లు  అనుమానిరంచబడిన ఏ సిబ్రందినెైనా ఫిషిరంగ్ టిప్్ కోసరం నమోదు 
చేయకూడదు.

•  సిబ్రంది సభు్యలు అరందరూ కెప�టాన్ మరియు వారి సహచరులకు కొని్న రకాల చిక్సథిలకు (ఏదెైనా 
ఉరంటే) మరియు ఇతర వెైద్య అవసరాలకు సరంభరందిరంచిన  అల�రీజా ల గురిరంచి తెలియజేయాలి.

ప�ద్ద  సతి రంభరంపచేసిన చేపలను నిర్వహిరంచేటప్్పడ్ భదత్ా బ్ట్లు  ధరిరంచరండి.
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నౌక  నుంచి పడకుండ్ జాగ్రతతిలు
 • నౌక నురండి  సముదర్ంలో పడిప్ వటరం  పా్ణాపాయానిక్ పధ్ాన కారణరం కనుక ఎలలుప్్పడూ 

జాగ్రతతి గా ఉరండరండి.

 • కోరు్స లేదా వేగరం మారిన సరందర్రంలో, సిబ్రందిని హెచచెరిరంచరండి, ఎరందుకరంటే కదలికలో  
మారు్ప వారిక్ తెలియదు.

 • చెడ్ వాతావరణరంలో సిబ్రంది పడిప్ కురండా లేదా కొట్టా కుప్ కురండా నిరోధిరంచడానిక్ నౌక 
కాలు సు మరియు పరిమాణానిక్ తగినట్లు గా ల�ైఫ్ల�ైన్లను ఏరా్పట్ చేయాలి. మా్యన్రోప్లతో 
ల�ైఫ్ల�ైన్లను  వరికురంగ్ డెక్ప�ై  కటిటా  ఉరంచాలి.

 •  పడిప్ యిే పమ్ాదరం లేదా నౌక నురండి పడే పమ్ాదరం ఉన్న చోట పని చేసినప్్పడ్, లేదా 
చెడ్ వాతావరణరంలో డెక్ప�ై పని చేసినప్్పడ్, భదత్ా రేఖతోజత చేయబడిన  భదత్ా 
సామగి్రని ఉపయోగిరంచాలి. నౌక నురండి పడకురండా ఉరండట్నిక్  భదత్ా రేఖ యొకకు 
పొ డవ్ను సరు్ద బ్ట్ చేయాలి. భదత్ా జీను మరియు భదత్ా ల�ైనులను  ఉపయోగిరంచలేకప్ తే, 
వాటిక్ బదులుగా ల�ైఫ్ జాకెట్ లేదా భదత్ా పని చొకాకును ఉపయోగిరంచరండి.

 •  ఓడ నడ్సుతి న్నప్్పడ్  బయట పని  ఖచిచెతరంగా అవసరమ�ైనప్్పడ్ మాతమ్ే చేపట్టా లి. 
అట్వరంటి పని జరగడానిక్ మురందు అవసరమ�ైన భదత్ా జాగ్రతతిలు తీసుకోవాలి.

వ్యక్తిగత భదత్
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పా్ణ రక్షక ఉపకరణ్లు

డెక్ మీద పనిచేసేటప్్పడ్ మీ ల�ైఫ్ 
జాకెట్ ధరిరంచరండి.

నౌక నురండి పడిప్ యిన వ్యక్తిని సులభరంగా ప�ైక్ 
తేవడానిక్  ల�ైఫ్ రిరంగులు నౌకలో  అరందుబ్ట్లో 
ఉరండాలి. సొ రంతరంగా వెలిగే ల�ైట్ లేదా తేలికపాటి 
ల�ైఫ్ల�ైన్తో అమరిచెన  ల�ైఫ్ రిరంగ్ను సిదధారంగా 

ఉరంచరండి.

 ల�ైఫ్ జాకెట్తో నీటిలో మీ మనుగడ 
అవకాశాలు చాలా ఎకుకువ.

ల�ైఫ్ జాకెట్లు  సులభరంగా అరందుబ్ట్లో 
ఉరండాలి మరియు వాటి సాథి నాని్న స్పషటారంగా 

సూచిరంచాలి.
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మీకు అత్యవసర 
పరిసుతి తులలో సహాయరం 
అవసరమ�ైనప్్పడ్ ఇతర 
నౌకలకు మీ సాథి నాని్న 

సూచిరంచడానిక్ మరంటలు, 
పొ గ సరంకేతాలు మరియు 

పారాచూట్లు  నౌకలో  
అరందుబ్ట్లో ఉరండాలి.

రాడార్ రిఫ�లు కటార్ మిమమాలి్న సమీపిరంచే నౌక రాడార్లో మురందుగానే మిమమాలి్న 
చూడట్నిక్ అనుమతిసుతి రంది. ఇది మిమమాలి్న మరియు మీ వలలు మరియు ల�ైనులను  

నివారిరంచడానిక్ తగిన సమయాని్న ఇసుతి రంది. వాటిప�ై వెళ్ళుతే దెబ్తిరంట్రంది. నౌకప�ై 
సిథి రపడిన రాడార్ రిఫ�లు కటార్ అత్యవసర పరిసిథితులోలు  మీ నౌకను గురితిరంచడరం రెసూకు్య 

నౌకలకు  సులభతరరం చేసుతి రంది.

వ్యక్తిగత భదత్
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సూకుబ్ లేదా ఉపరితల-సరఫరా డెైవిరంగ్ గేర్ను ఉపయోగిరంచే చిన్న తరహా మత్స్యకారులకు వారి 
డెైవిరంగ్ కార్యకలాపాలకు అవసరమ�ైన పరికరాలు మరియు విధానాల వాడకరంలో శిక్షణ ఇవా్వలి.

అని్న డెైవిరంగ్ కార్యకలాపాల కోసరం, ఎరంతమరంది కనీస సిబ్రంది అవసరమో తెలుసుకోవాలి. డెైవిరంగ్ 
సూపర్వెైజర్ ఆ పద్ేశరంలో ఉరండి నియరంతణ్లో ఉరంచాలి.

ఇతర అవసరాలు:

1. యజమానులు తమ  డెైవరలు కు డెైవిరంగ్ గేర్ను ఎలా ఉపయోగిరంచాలోఅనే అరంశరంప�ై  పూరితి  శిక్షణ 
ఇవా్వలి.

2. డెైవిరంగ్ ప్రోగతిలో ఉన్నప్్పడ్, అవసరమ�ైతే, అత్యవసర సహాయరం అరందిరంచడానిక్ వేరొక డెైవర్ ని 
అని్న సమయాలలో  డెైవ్ స�ైటోలు  ఉరంచాలి. సాటా రండ్ బెై డెైవర్ తప్పనిసరిగా ఒక నిమిషరం లోప్ నీటిలోక్ 
పవ్ేశిరంచగలగాలి.

3. డెైవిరంగ్ ఆపరేషనలు  కోసరం ఉపయోగిరంచే పత్ి నౌకలో అత్యవసర సేవలతో వాయిస్ సరంపరాకుని్న 
అనుమతిరంచడానిక్ రేడియో లేదా ట్లిఫ్ న్ ఉరండాలి.

4. డెైవిరంగ్ నౌకలలో  అవసరమ�ైన అని్న పథ్మ చిక్త్స పరికరాలు ఉరండాలి, ఇరందులో ఆక్్సజన్ థెరప్ 
య్నిట్ కూడా ఉరండాలి. పత్ి డెైవర్ కకృతి్మ శా్వసక్్రయ (సిపిఆర్) మరియు ఆక్్సజన్ థెరప్లో అర్హత 
సాధిరంచాలి.

5.  డెైవిరంగ్ సూపర్వెైజర్ మరియు డెైవర్ రెరండూ వేరే్వరు డెైవిరంగ్ లాగ్లను ఉరంచాలి. లాగ్లో పరికరరం 
మరియు గా్యస్ మాధ్యమరం, ఎని్న సారులు , గరిషటా  లోతు, ఉపరితల విరామరం, ఉపయోగిరంచిన డీకరంప�్షన్ 
పటిటాకలు, తేదీలు మరియు వా్యఖ్యలు ఉరండాలి. డెైవిరంగ్ సూపర్వెైజర్ లాగ్ ను డెైవ్  తరువాత  
యజమాని  నిరంపాలి.

6.  డెైవిరంగ్ కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమ�ైన నౌకలు  అరంతరాజా తీయ కోడ్ “ఆలాఫా” 
ని పద్రి్శరంచాలి లేదా ఎగురవేయాలి. డెైవిరంగ్ ఆపరేషన్ ప్రోగతిలో 
ఉన్నప్్పడ్ మాతమ్ే ఈ జెరండాను పద్రి్శరంచరండి మరియు డెైవరులు   అరందరూ 
బయటకు వచిచెన తరువాత జెరండాను తొలగిరంచరండి.

7.  పత్ి డెైవ్ నౌకలో కోస్టా  గార్డ్, మ�డికల్ ఎయిర్లిఫ్టా, నేవీ మరియుడెైవిరంగ్ 
మరందులతో  పరిజాఞా నరం ఉన్న వెైదు్యలు అత్యవసర సేవలకు సిఫారసు 
గదులతో సమీపరంలోని సౌకరా్యల పద్ేశాలు మరియు ట్లిఫ్ న్ నరంబరలు జాబితా ఉరండాలి.

8.  40 మరియు అరంతకరంటే ఎకుకువ వయసు్స గల డెైవరలును డెైవిరంగ్ వెైధ్యరం లో  పరిజాఞా నరం మరియు 
సమరథి వెైదు్యనిచే కనీసరం సరంవత్సరానిక్ ఒకసారి పరీక్ిరంపచేయాలి. 40 ఏళలులోప్ డెైవరలును పత్ి రెరండ్ 
సరంవత్సరాలకు ఒకసారి పరీక్ిరంచాలి. పత్ి డెైవ్ తరువాత డెైవరులు   కనీసరం 24 గరంటలు మ�డికల్ అలర్టా 
ట్్యగ్ ధరిరంచాలి. ఈ ట్్యగ్లు ధరిరంచినవారు డికరంప�్షన్ అనారోగ్యరం వరంటి డెైవిరంగ్ వా్యధుల బ్రిన పడే 
అవకాశరం ఉరంది.

9.  ఒక నిచెచెన నీటిలో చాలా దూరరం విసతిరిరంచాలి, తదా్వరా ఒక యి్తగాడ్ సులభరంగా పడవప�ైక్ 
ఎకకువచుచె.

డెైవ్ ఫ్ష్ంగ్ భద్త
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10. మీరు ఉపరితలరంప�ైక్  చాలా వేగరంగా రాకురండా జాగ్రతతి  వహిరంచరండి, ఎరందుకరంటే ఇది డికరంప�్షన్ 
అనారోగా్యనిక్ కారణరం కావచుచె.

11.  పత్ి డెైవర్ తప్పనిసరిగా బడీడ్  డెైవర్తో లేదా ఉపరితలరం లోని ల�ైఫ్ల�ైన్్స, కటటాలు లేదా వాయిస్ 
కమ్్యనికేషన్ దా్వరా సిథిరరంగా ఉరండాలి.

12.  డెైవర్్స అనుకొన్న గరిషటా  పణ్ాళ్క సమయరం కరంటే ఎకుకువ సేప్ లోతులో ఉరండకూడదు.

13.  సూకుబ్ డెైవరులు  40 మీటరులు   (130 అడ్గులు) కరంటే లోతుగా డెైవ్ చేయకూడదు.

14.  సూకుబ్ సిలిరండరలును పత్ి సరంవత్సరరం అరంతరగుతరంగా తనిఖీ చేయాలి. పత్ి ఐదు సరంవత్సరాలకు 
సిల�రండరలు హెైడో్సాటా టిక్ ను  పరీక్ిరంచాలి.

15. సూకుబ్ డెైవర్్స కనిషటారంగా, డెైవిరంగ్ సూపర్వెైజర్ పేరొకున్న విధరంగా క్రంది పరికరాలను ఉపయోగిరంచాలి:

 • శీఘ్ర-విడ్దల జీను మరియు ప�్జర్ గేజ్తో సూకుబ్ య్నిట్

 • ఫేస్ మాస్కు మరియు సా్నరెకుల్

 • ఈత రెకకులు మరియు / లేదా బ్ట్లు
 • తడి సూట్ లేదా పొ డి  సూట్
 • తొడ్గులు
 •  డెైవిరంగ్ కతితి
 •  డెప్తి  గేజ్, సబెమారి్సబుల్ ప�్జర్ గేజ్ మరియు దికూ్సచి
 • తేలిక నియరంతణ్ పరికరరం – BCD
 • రెరండ్ మౌత్ ప్సులతో ఎయిర్ సిలిరండర్ (సూకుబ్ ట్్యరంకులు) మరియు         
          రెగు్యలేటర్.

 • నీటి క్రంద సమయాని్న తెలిపే వాటర్ వాచ్ లేదా డెైవ్ కరంపూ్యటర్.
 • శీఘ్ర విడ్దల కట్టా తో బరువ్ బెల్టా
 • నీటి క్రంద ఫాలు ష్ల�ైట్.
 • ఉపరితలాని్న సూచిరంచే  సిగ్నల్ / భోయా (SMB) క్ట్.

16. ఉపరితలరంలో  సరఫరా చేసే డెైవరులు  సురక్ితమ�ైన డెైవిరంగ్ను నిరాధా రిరంచడానిక్ వాటి లోతు మరియు 
సమయ పరిమితులను తెలుసుకోవాలి.

17. ఉపరితలరం సరఫరా చేసే డెైవర్్సలో డెైవర్్స ట్రండర్ ఉరండాలి.

18. పత్ి డెైవర్ యొకకు ఎయిర్ ల�ైన్లో ప�్జర్ గేజ్ మరియు పత్ే్యక వాల్్వ ఉరండాలి. గేజ్ వాల్్వ నురండి 
దిగువకు ఉరండాలి.

19. సరఫరా గొటటారం లేదా హెల�మాట్ప�ై అనవసరమ�ైన ఒతితిడిని నివారిరంచడానిక్ ఉపరితల-సరఫరా గొట్టా లను 
ల�ైఫ్ ల�ైనలు తో జతచేయాలి. ల�ైఫ్ ల�ైన్్స  తప్పనిసరిగా 16 మిమీ వా్యసరం కలిగి ఉరండి  పాలీపొ ్ ఫ�ైలిన్ లేదా 
సమానమ�ైన సిరంథటిక్ ఫ�ైబరోతి  తయారు చేయబడాలి. డెైవర్్స ఉపరితలరం సరఫరాకు రూపకల్పన చేసిన 
చేసే డెైవిరంగ్కు అనువెైన గొట్టా లను మాతమ్ే ఉపయోగిరంచాలి.
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అధ్్యయం 3

స్్థరత్ం
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స్్థరత్ం

కఠినమ�ైన వాతావరణరం ఉన్న  
సమయరంలో డెక్లోక్ వచేచె 

సముదప్్ నీటిని త్వరగా బయటకు 
ప్ యిేలా చేయడానిక్ అని్న ఫ్్యిరంగ్ 

ప్ ర్టా లు  తెరిచి ఉనా్నయని 
నిరాధా రిరంచుకోరండి.

బ్లు క్ చేయబడిన వదులు ప్ రుటా లు నౌక  
యొకకు సిథిరతా్వనిక్ తీవమ్�ైన పమ్ాదరం 

కలిగిసాతి యి.

వాసతివానిక్ వాడ్కోకప్ తే అని్న 
నీటితో నిరండిన తలుప్లు 

మ్సివేయరండి.

ముఖ్యరంగా కఠినమ�ైన 
వాతావరణరం అరంచనా 

వేసినప్్పడ్ ఈ నీటితో నిరండిన 
తలుప్లు సురక్ితరంగా 
మ్సివేయబడాడ్ యని 

నిరాధా రిరంచుకోరండి.
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Water

Water

Fuel Nets Fish Ice

నౌక ఓవరోలు డ్ కాకురండా చూసుకోరండి. భ్రీ బరువ్లు వీల�ైనరంత తకుకువగా ఉరంచే 
పదధాతిని నిర్వహిరంచరండి. ఇది ఓడ యొకకు సిథిరతా్వని్న మ�రుగుపరుసుతి రంది మరియు 

మునిగే అవకాశాని్న తకుకువ చేసుతి రంది.

నౌకలో పొ డిగిరంప్లు, వీల్ హౌస్ మారు్పలు మరియు ట్్యరంక్ 
ప్న: రూపకల్పన వరంటి ప�ద్ద  మారు్పలు చేయవదు్ద . ఇవి 

ఓడ యొకకు సిథిరతా్వని్న తగిగుసాతి యి.
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అని్న డాగ్ లను  (డోర్ హా్యరండిల్్స) 
క్రమరం తప్పకురండా తనిఖీ చేయరండి 

మరియు గీ్రజు చేయరండి.

అని్న బల్కుహెడ్లు నీరు ట్ైట్ గా  
ఉరండేలా చూసుకోరండి.

సిథిరత్వరం
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చపేల వటే పా్ంత్నిక ్మరియు తిరిగి నౌకాశ్రయానిక్ వళెళుడం
నౌక యొక్క స్్థరత్్ని్న కాపాడుతుంది
• నౌక బిలడ్ర్ అరందిరంచిన సిథిరత్వ బుక్ల�ట్లోని సిఫారసుల పక్ారరం ఓడను లోడ్ చేయరండి. ఓడను 

ఎప్్పడూ ఓవర్లోడ్ చేయవదు్ద . నౌక యజమానులు ఈ నౌకను సముదర్ం లో ఎకుకువ రోజులు 
ఉరంచటరం కొరకు ఇరంధనరం, ఐస్ మరియు ఇతర సదుపాయాలతో ఓవరోలు డ్ చేయకురండా 
చూసుకోవాలి.

• ఓడ యొకకు సామరథి్య పరిమితులకు అనుగుణరంగా ఫిషిరంగ్ టిప్్్పలను ల�క్కురంచాలి మరియు 
పణ్ాళ్క సిద్దరం చేయాలి. డా్ఫ్టా  మారుకులు మరియు లోడ్ ల�ైన్ మారుకులు నౌక  ఓవరోలు డ్ కాదా అని 
నిరణోయిరంచడానిక్ అదు్తమ�ైన సాధనాలు.

• డెక్ మీద లేదా హాచ్లో చేపల మరందగిరంప్ను ఉరంచవదు్ద . సే్వచ్గా కదలగల చేపలు ఓడను 
తకుకువ సిథిరరంగా చేసాతి యి. సరెైన తొలగిరంచగల విభజన బబో రుడ్ లు చేపల భ్రాని్న సిథిరరంగా 
ఉరంచడానిక్ సహాయపడతాయి.

• గిల్ నెట్్స లేదా రిరంగు వలలు విరంచెస్ దా్వరా లాగేటప్్పడ్ సిథిరత్వరం పటలు  తీవ ్శ్రదధా  వహిరంచరండి. 
వలలో  చేపల అధిక భ్రరం నౌక  యొకకు సిథిరతా్వని్న తీవర్ంగా తగిగుసుతి రంది.

• చాలా రోజులు సముదర్ం లో ఉరండే నౌకలు తమ ఎరండ్  చేపలను వీల్ హౌస్ ప�ైన ప�ద్దమొతతిరంలో 
పేరుచెతారు. నౌక యొకకు సిథిరత్వరం గణనీయరంగా తగుగు తురంది కాబటిటా  ఇది చేయకూడదు.

• సాధ్యమ�ైనప్్పడలాలు , ఉచిత ఉపరితల పభ్్వరం నౌక యొకకు సిథిరతా్వని్న తగిగుసుతి రంది కాబటిటా  
ట్్యరంకులను సగరం నిరంపడానిక్ అనుమతిరంచవదు్ద . ట్్యరంకులు పూరితిగా నిరండి  లేదా పూరితిగా 
ఖాళీగా ఉరండాలి.

• నౌక చాలా మకృదువ్గా లేదా చాలా గటిటాగా లేకురండా, ఎలలుప్్పడూ నౌక  యొకకు మరంచి సిథిరతా్వని్న 
కొనసాగిరంచడానిక్ పయ్తి్నరంచరండి.

• బిల�జా స్ను క్రమరం తప్పకురండా పరంప్ చేయరండి మరియు అవి ఖాళీగా ఉనా్నయని నిరాధా రిరంచుకోరండి.

 మీరు ప్మాదంలో ఉంటే….

 మ నౌక ఊగుతున్న తీరుప�ై మీరు నిరరంతరరం శ్రదధా  వహిరంచాలి. నౌక రోల్ పూరితి చేయడానిక్ 
ఎకుకువ సమయరం తీసుకురంటే, మీ సిథిరత్వరం తగుగు తురంది మరియు మీరు పమ్ాదరంలో 
ఉన్నట్లు . రోల్ ముగిరంప్ చూడరండి. వెరంటనే నిట్రుగా ఉన్న సాథి నానిక్ తిరిగి రావడానిక్ 
బదులుగా ఓడ రోల్ చివరిలో వేలాడ్తురంటే మీరు నిజరంగా పమ్ాదరంలో ఉనా్నరు.
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అధ్్యయం 4

సముద్ంలో మనుగడ
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ఇంజిన్ వెైఫల్యం విషయంలో ఎలా వ్యవహరించ్లి
ఇరంజిన్ వెైఫల్యరం సరంభవిరంచినప్్పడ్ మీరు పరిసిథితిని ఎలా నిర్వహిరంచాలో తెలుసుకోవాలి. క్రంది 
అరంశాలు పరిసిథితిని అదుప్లోక్ తీసుకురావడానిక్ సహాయపడతాయి.

• మీ ఖచిచెతమ�ైన సాథి నాని్న కనుగొని, మీ సహాయరం కొరకు ఆపా్రంతరంలోని సాథి నిక అధికారులకు 
మరియు ఇతర నౌకలకు తెలియజేయరండి. మీ ఖచిచెతమ�ైన సాథి నరం గురిరంచి మీరు వారిక్ 
తెలియజేసినట్లు  నిరాధా రిరంచుకోరండి.

 • చారుటా లో మీ సాథి నాని్న పాలు ట్ చేయరండి మరియు కదలికను గమనిరంచరండి. మీరు భ్మి నురండి 
దూరరంగా వెళ్తురంటే మీ వలలను తాడ్లాగా చేసి, చివర యారంకర్ను కట్టా కుని సముదర్ంలో 
పడవేయరండి. డిఫ్్టా  తగిగురంచడానిక్ మరియు మీ సాథి నాని్న పా్రరంభ సాథి నానిక్ దగగురగా ఉరంచడానిక్ 
ఇది మీకు సహాయరం చేసుతి రంది.

• అరందుబ్ట్లో ఉరంటే సముద ్యారంకర్ను వదలరండి.

• మరమమాతుతి  నిర్వహిరంచగలిగితే మీ వద్ద   ఉన్న విడి భ్గాలను ఉపయోగిరంచి ఇరంజిను్న రిపేర్ 
చేయడానిక్ పయ్తి్నరంచరండి.

మీరు పమ్ాద  హెచచెరికను ఇవ్వవచుచె

•     VHF ఛానల్ 70;

•     8 218.7 KHz, 4207.5 KHz, 6312 KHz, 12577 KHz లేదా 16804.5 Khz MF /HF 
     పౌన ప్నా్యలప�.ై
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వీల్హౌస్ ప�ైన లేదా కనిపిరంచే 
మరొక పద్ేశరం ప�ైన నిలబడి 

నెమమాదిగా మరియు పదేపదే మీ 
చేతులను ప�ైక్ క్రందకు విసతిరిరంచి, 

తగిగురంచరండి.

• మరమమాతుతి  మీ నియరంతణ్కు మిరంచి ఉరంటే మీకు సహాయపడాట్నిక్ సమీపరంలోఉన్న నౌకల 
కోసరం వెదకరండి.

• మీ బ్్యటరీ సామరాధా ్యని్న ఆదా చేయడానిక్ రేడియో వాడకాని్న తగిగురంచరండి.

•  రోజుకు కనీసరం రెరండ్సారులు  మీ సాథి నరం గురిరంచి సాథి నిక అధికారులకు తెలియజేయరండి.

• కెప�టాన్ భయపడకురండా సిబ్రందిని ఖచిచెతరంగా తన ఆదేశరంలో ఉరంచాలి.

• కదలిక భ్మి వెైప్ ఉరంటే, నౌకను  పవ్హిరంచనివ్వరండి. అరందుబ్ట్లో ఉరంటే తెరచాపను 
ఉపయోగిరంచరండి.

• మీ తాగునీరు మరియు నితా్యవసర వసుతి వ్లను తగిగురంచరండి, సముదర్ంలో ఎకుకువ కాలరం 
జీవిరంచడానిక్ మిమమాలి్న అనుమతిసుతి రంది.

• నౌకాల  నిర్వహణ మరియు ఇతర హార్డ్ వర్కు వరంటి రోజువారీ పనుల కోసరం సిబ్రందిని నిమగ్నరం 
చేయవదు్ద , తదా్వరా వారు వారి శరీర శక్తిని కాపాడ్కోవచుచె.

• మీకు సహాయపడే ఒక నౌకను కనుగొనట్నిక్ ఒక నిఘా ఉరంచరండి 

• వి హెచ్ఎఫ్ రేడియో నౌకలో  అరందుబ్ట్లో ఉరంటే ఇతర నౌకల దకృషిటాక్ ఛానల్ 16 లో SOS 
లేదా MAY DAY సిగ్నల్లను పరంపరండి.

• మీరు సమీపరంలో ఉన్న నౌకను  చూడగలిగితే ఈ క్్రరంది చర్యలను చేయడరం దా్వరా దాని దకృషిటాని 
ఆకరి్షరంచడానిక్ పయ్తి్నరంచరండి:
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అద్దరం లేదా ఇతర పత్ిబిరంబిరంచే 
వసుతి వ్ను ఉపయోగిరంచి సూర్యరశిమాని 

సమీపిరంచే నౌకకు నిరరంతరరం 
పత్ిబిరంబిరంచరండి.

కాపాడట్నిక్ వచిచెన నౌక మీ సాథి నాని్న 
చూడగలిగేలా, తేలికపాటి రేఖ చివర నౌక  నురండి 

కొది్ద  దూరరంలో తేలియాడే బకెట్లో నూనెలో  
నానబెటిటాన రాగ్లను కాలచెడరం దా్వరా పొ గ మరియు 

మరంటను తయారు చేయరండి.

సముదర్ంలో మనుగడ



76 చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముదర్ంలో భదత్

ఒక గురంప్గా ఉరండి 
పయ్ాణిసుతి న్న ఓడ యొకకు 

దకృషిటాని మరాలచెడానిక్ 
అరవరండి.

ముదురు రరంగు కానా్వస్ను వీల్ హౌస్ 
లేదా ఎకుకువగా కనిపిరంచే పద్ేశరంలో 

వేలాడదీయరండి.
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నౌకలో అరందుబ్ట్లో 
ఉరంటే ఎరుప్ రరంగు 

మరంటలుగల పేలుయరలును 
ఉపయోగిరంచరండి.

ఒక చదరప్ జెరండా లేదా గుడడ్ను 
ప�ైన లేదా క్్రరంద ఒక బరంతిని బరంతి 

ఉరండేలా  లేదా బరంతిని ప్ లిన 
ఏదెైనా వేలాడదీయరండి.

సముదర్ంలో మనుగడ
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సమీపిరంచే నౌక 
అరందుబ్ట్లో ఉరంటే మీ 

విజిల్ను నిరరంతరరం 
ఊదరండి.

"చారీలు" జెరండాతో పాట్ మాస్టా మీద 
"నవరంబర్" జెరండాను 

వేలాడదీయరండి.
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నారిరంజ రరంగు పొ గ 
సరంకేతాలను 

ఉపయోగిరంచరండి.

మ్ టార్చ్ లేదా ఫ్లాష్ లైట్ ను సమ్పిరంచే ఓడ యొక్క 
వ్ల్ హౌస్ కు నేరుగా ఫ్లాష్ చేయరండి. సమూహరంతో 

కూడిన సిగ్నల్ ఉపయోగిరంచరండి  
● ● ● – – – ● ● ● (SOS)  మోర్సే కోడ్ లో.

సముదర్ంలో మనుగడ
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• సిబ్రంది ఎప్్పడెైనా సముదప్్ నీరు తా్గడానిక్ అనుమతిరంచవదు్ద .

• సముదప్్ గాలిక్ మరియు సముదప్్ నీటిక్ గురికావదు్ద .

• మద్యరం లేదా పక్షుల రకతిరం తాగవదు్ద .

• ప్్ టీన్ అధికరంగా ఉరండే ఆహారాలకు దూరరంగా ఉరండాలి. ఇది మీ శరీరాని్ననిరజాలీకరణ  
చేసుతి రంది. కారో్హైెడేట్్ మరియు గ్లు కోజ్ అధికరంగా ఉరండే ఆహారాని్న మాతమ్ే తీసుకోరండి.

• ఉషణోమరండల పా్రంతాలోలు  ఒక వ్యక్తి జీవిరంచడానిక్ రోజుకు ఒక లీటరు మరంచినీరు సరిప్ తురందని 
గురుతి రంచుకోరండి.

• వర్షప్ నీటిని శుభమ్�ైన పాతల్లో  సేకరిరంచి భవిష్యతుతి లో ఉపయోగరం కోసరం నిల్వ 
చేయరండి.

• మీ శరీరాని్న నిరజాలీకరణ చేసే అవకాశరం ఉన్నరందున పొ గతాగవదు్ద .

• తీరని పరిసిథితిలో, వసతి ర్ంతో చేసిన గరాట్ను ఉపయోగిరంచి ఆకలితో ప్ రాడట్నిక్ మీరు 
పాలు రంక్ ట్న్ (పాచి) ని  సేకరిరంచవచుచె. మీరు కొరంతకాలరం సముదప్్ నీటి దా్వరా గరాట్ 
వసాతి రా ని్న లాగినప్్పడ్ కాడ్ చివర పాచి నిక్ేపాలను చూడవచుచె. చొకాకు యొకకు స్లు వ్ ఈ 
పయ్ోజనరం కోసరం ఉపయోగిరంచవచుచె. వీటిని తినడరం వలలు  మీ శరీరానిక్ మరంచినీటి 
అవసరరం ప�రుగుతురందని గురుతి రంచుకోరండి. చేపల వెనె్నముక దవ్ాలు కూడా మరంచినీటిని 
కలిగి ఉరంట్యి మరియు సురక్ితరంగా ప్లుచెకొని మిరంగవచుచె.

• రక్షణ అరంత సులభరం కాదు. దీనిక్ చాలా సమయరం పటటావచుచె. అరందువలలు  ఓపికపటటారండి.

• వేరే నౌక సిబ్రందిని మాతమ్ే రక్ిరంచగలిగితే, ములుగుతున్న నౌకను మరచి  సిబ్రందిని 
రక్ిరంచరండి.
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లెైఫ్ తెప్పలు మరియు లెైఫ్ జాకెటులో
ల�ైఫ్ జాకెట్లు  నౌకలో ఉరండటరం తప్పనిసరి. ఈ పరికరాలు  అత్యవసర పరిసిథితులోలు  పా్ణాలను 
కాపాడ్తాయి. ఉదాహరణకు, ఒక నౌకను ములిగిప్ తురంటే ల�ైఫ్ జాకెట్ ఒక వ్యక్తిని ఎకుకువ  సమయరం 
వరకు తేలేలా ఉరంచుతురంది. ఏదేమ�ైనా, సముదప్్ నీటిలో ఎకుకువసేప్ ఉరండటరం వలన నిరజాలీకరణ, 
బలహీనత మరియు శరీర ఉష్ణో గ్రత పమ్ాదకరరంగా తగుగు తురంది. తీరని పరిసిథితిలో, ఒక రెసూకు్య బబో ట్ 
వచేచె వరకు ఒక వ్యక్తిని తేలుతూ ఉరంచడానిక్ ల�ైఫ్ జాకెట్ సహాయపడ్తురంది.

అనేక ల�ైఫ్ తెప్పలు మారెకుటోలు  అరందుబ్ట్లో ఉనా్నయి. ల�ైఫ్ తెప్ప పూరితి సిబ్రందిక్ వసతి కలి్పరంచే 
సామరాథి ్యని్న కలిగి ఉరండాలి. లోతెైన సముదర్ంలో ల�ైఫ్ తెప్ప చాలా ఉపయోగకరరంగా ఉరంట్రంది, సిబ్రంది 
వారాలు లేదా అరంతకరంటే ఎకుకువ కాలరం జీవిరంచగలుగుతారు. కొని్న సరందరా్లోలు , సిబ్రంది 100 రోజుల 
లేదా అరంతకరంటే ఎకుకువ కాలరం ల�ైఫ్ తెప్పలో మనుగడ సాగిరంచారు.

సముదర్ంలో మనుగడ
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లెైఫ్ తెప్ప వీటిని  కలిగి ఉండ్లి:

 • ఒక తేలికపాటి రెసూకు్య కా్వయిట్ (రిరంగ్), 30 మీటరలు కరంటే తకుకువ కాకురండా  తేలికెైన 
తాడ్తో జతపరచి ఉరంచాలి.

 • నిట్రుగా ఉన్న ఒక భదత్ా కతితి , తేలికపాటి పిడి  మరియు లానా్యర్డ్ జతచేయబడి, 
పేయిరంటర్  ల�ైఫ్ తెప్పకు జతచేయబడిన పద్ేశానిక్ సమీపరంలో రాఫ్టా  వెలుపలి భ్గరంలోని 
సరంచిలో ఉరంచబడ్తురంది.  అదనరంగా, ల�ైఫ్ తెప్పలో  రెరండవ భదత్ా కతితితో (మడత రకానిక్ 
చెరందినది) ఉరంచాలి.

 • ఒక తేలికపాటి బెయిలర్ అనేది ల�ైఫ్ తెప్ప కోసరం అవసరరం, ఇది 12 మరందిక్ మిరంచకురండా 
ఉరండట్నిక్ అనుమతిరంచబడ్తురంది. ఏదేమ�ైనా, 13 లేదా అరంతకరంటే ఎకుకువ మరంది 
వ్యకుతి ల సామరాథి ్యని్న కలిగి ఉన్న ల�ైఫ్ తెప్ప కోసరం, రెరండ్ తేలికపాటి బెయిలరులు  అవసరరం.

 • రెరండ్ సా్పరంజులు .

 • ఆమోదిరంచబడిన రెరండ్ సముద-్యారంకరులు , ఒకొకుకకుటి షాక్ రెసిస�టారంట్ హాసర్ మరియు 
టిప్ి్పరంగ్ ల�ైన్ కలిగి  ఒకటి విడిగా మరొకటి ల�ైఫ్ తెప్పతో శాశ్వతరంగా జతచేయబడిన విధరంగా 
ఉరండాలి. ల�ైఫ్ తెప్పలువిసతిరిరంచినా లేదా నీటిలో ఉన్నప్్పడ్ ల�ైఫ్ తెప్పను గాలిక్ 
అనుగుణరంగా అత్యరంత సిథిరమ�ైన పదధాతిలో ఉరంచుతురంది . పత్ి సముద ్యారంకర్ యొకకు 
హాసర్ మరియు టిప్ి్పరంగ్ ల�ైన్ యొకకు బలరం  అని్న సముద ్పరిసిథితులకు తగిన రీతిగా  
సరిప్ తాయి. సముద ్యారంకర్ రేఖ యొకకు పత్ి చివరన ఒక సి్వవెల్ తో అమరచెబడి ఒక 
రకరంగా ఉరండాలి, ఇది దాని ముసుగు రేఖల మధ్య లోపలిక్ తిరిగే అవకాశరం లేదు.

 • రెరండ్ తేలికపాటి తెడ్డ్ లు.

 • మ్డ్ టిన్ ఓప�నరులు . పత్ే్యక టిన్-ఆపరేటర్ బేలు డ్లు  కలిగిన భదత్ా కతుతి లు ఈ అవసరానిక్ 
సరంతకృపితి కరరంగాఉరంట్యి.

 • ఉపయోగరం తరా్వత గటిటాగా మ్సివేయబడే వాటరూ్రూఫ్ కేసులో ఆమోదిరంచబడిన పథ్మ 
చిక్త్స వసుతి  సామగి్ర. 

 • ఒక విజిల్ లేదా సమానమ�ైన సౌరండ్ సిగ్నల్.

 • అవసరాలకు అనుగుణరంగా నాలుగు రాకెట్ పారాచూట్ మరంటలు.

 • అవసరాలకు అనుగుణరంగా ఆరు చేతి మరంటలు. 

 • అవసరాలకు అనుగుణరంగా రెరండ్ తేలికపాటి పొ గ సరంకేతాలు. 

 • మోర్్స సిగ్నలిరంగ్కు అనువెైన ఒక వాటర్పూరూ ఫ్ ఎలక్టారిక్ ట్ర్చెతో పాట్ ఒక సే్పర్ బ్్యటరీ 
మరియు వాటర్పూరూ ఫ్ కరంట్ైనర్లో ఒక సే్పర్ బల్్.
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Nutrition
1000 Kilojoules = 
239 calories

 • సమరథివరంతమ�ైన రాడార్ రిఫ�లు కటార్.

 • ఓడలు మరియు విమానాలకు సిగ్నలిరంగ్ కోసరం దాని ఉపయోగరం గురిరంచి సూచనలతో ఒక 
పగటి సిగ్నలిరంగ్ అద్దరం. 

 • జలనిరోధిత కారుడ్ ప�ై లేదా జలనిరోధిత కరంట్ైనర్లో పా్ణాలను రక్ిరంచే సరంకేతాల యొకకు ఒక 
పత్ి. 

 • ఫిషిరంగ్ ట్క్ల్ యొకకు ఒక స�ట్. 

 • ల�ైఫ్ రేఫ్ట్ల లో  ఉరండే పత్ి వ్యక్తిక్ 10,000 క్లోజౌల్్స కరంటే 
తకుకువ కాకురండా ఆహార పధారా్ద లు కలిగి ఉరండాలి. ఈ 
పధారా్ద లు గాలి చొరబడని పా్యకేజిరంగ్లో నిల్వ చేయబడి  
మరియు గటిటాగా బిగిరంచిన కరంట్ైనర్లో ఉరంచబడతాయి. 

 • ల�ైఫ్ రాఫ్టా లో  ఉరండే పత్ి వ్యక్తిక్ మొతతిరం 1.5 లీటరలు మరంచినీటిని కలిగి ఉన్న వాటర్ట్ైట్ 
రిస�పాటా క్ల్్స ఉరండాలి.  వీటిలో పత్ి వ్యక్తిక్ 0.5 లీటరులు  రెరండ్ రోజులోలు  సమానమ�ైన మరంచినీటిని 
ఉత్పతితి  చేయగల సామరథి్యరం గల డి-సాలిటారంగ్ ఉపకరణరం దా్వరా భరీతి చేయవచుచె. 

 • ఒక తుప్్ప పటటాని తాగు నీటి పాత.్ 

 • ఒక కప్్ప తాగడానిక్. 

 • పత్ి వ్యక్తిక్ ఆరు మోతాదుల యారంటీ-స్-సికె్నస్ మరందులు  మరియు ఒక స�-సికె్నస్ 
సరంచి; 

 • మనుగడ ఎలా ఉరండాలో సూచనలు. 

 • తక్షణ చర్య కోసరం సూచనలు. 

 • కనీసరం ఇద్దరిక్  ఉషణో  రక్షణ ష్ట్లు .

సముదర్ంలో మనుగడ
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పా్ణ రక్షణకు ప్త్్యమా్నయ కట్లు

ల�ైఫ్ బ్య్ అరందుబ్ట్లో లేనటలుయితే వలలోని  కటటాలతో తయారు చేసిన ల�ైఫ్ బెల్టా*

గాలితో కూడిన ల�ైఫ్ తెప్పకు పత్ా్యమా్నయరంగా 
ప�ద్ద  పడవలకు FRP ల�ైఫ్ ఫ్లు ట్*

* బరంగాలు దేశలోని కాక్్స బజార్లో ‘కోసటాల్ ఫిషిరంగ్ కమ్్యనిటీల సాధికారత జీవనోపాధి  భదత్ (బిజిడ/ 
97/07)’ ప�ై బరంగాలు దేశ పభ్ుత్వరం / యుఎన్డిపి పా్జెక్టా క్రంద అభవకృదిధా  చేయబడిరంది.

* భ్రతదేశరంలోని ఆరంధప్ద్ేశలో ‘తుఫాను సమయరంలో జీవిత నషాటా ని్న తగిగురంచే చర్యలు  
(TCP/IND/6712)’ ప�ై ఎఫ్.ఏ.ఓ సారంకేతిక సహకార కార్యక్రమరం క్రంద అభవకృదిధా  చేయబడిరంది.

చిన్న తరహా మత్స్యకారుల సముదర్ంలో ల�ైఫ్ ఫ్లు ట్ /  
పా్రంపిటారంగ్ భదత్ | BOBP-IGO

సముదర్ంలో భదత్ప�ై ప�ై వీడియో ఫిల్మా చూడట్నిక్:
https://www.youtube.com/watch?v=rzkkgAS2VAQ
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చలి వలన ప్మాధ్లు  

(మనుగడ పద్ధతులు)

సముదర్ంలో చలలుటి నీటిక్ గురికావడరం వలలు  శీతలీకరణ జరిగటరం మరణానిక్ చాలా తరచుగా కారణరం. 
మునిగిప్ యిే పమ్ాదరం కరంటే చలిక్ గురికావడరం వలలు  చనిప్ యిే పమ్ాదరం ఎకుకువగా ఉరందని నౌక 
విపతుతి ల పరిశోధనలో తేలిరంది.

చలిక్ గురికాకురండా మిమమాలి్న ఎలా రక్ిరంచుకోవాలో మరియు చలిక్ గురెైన వ్యకుతి లతో ఎలా 
వ్యవహరిరంచాలో తెలుసుకోవడరం చాలా ముఖ్యరం. చలి కారణరంగా ఒక వ్యక్తి అసమరుథి డవ్తాడ్ మరియు 
తరువాత అతను / ఆమ� దాని కారణరంగా మునిగిప్ వచుచె. మానవ శరీరరం యొకకు సాధారణ ఉష్ణో గ్రత 
సుమారు 37°C. ఉష్ణో గ్రత 40-41°C కు ప�రిగినప్్పడ్, ఇది వ్యకుతి లను మతిసిథిమితరం లేని సిథితిలో 
ఉరంచుతురంది.  ఉష్ణో గ్రత 33°C లేదా అరంతకరంటే తకుకువకు పడిప్ తే, వ్యక్తి అపసామారక సిథితిలో ఉరంట్డ్. 
సుమారు 25°C వద్ద  లేదా 25°C కరంటే తకుకువ ఉష్ణో గ్రత వద్ద  గురండె కొట్టా కోలేనరందున మరణరం 
సరంభవిసుతి రంది.

ఒక వ్యక్తి చలలుటి నీటిలో పడిప్ యినప్్పడ్, నీరు వెరంటనే బటటాలోలు క్ చొచుచెకుప్ తురంది. బటటాలలోని గాలి 
యొకకు ఇను్సలేటిరంగ్ పొ ర నీటి దా్వరా సాథి నభర్ంశరం చెరందుతురంది మరియు చరామాని్న భ్గా 
చలలుపరుసుతి రంది.  నీరు 30°C కరంటే తకుకువగా ఉరంటే, వేడిని కాపాడే పయ్త్నరంలో చరమారం యొకకు రకతి 
నాళ్లు ఇరుకెైనవి అవ్తాయి, అయినప్పటికీ, ఈ చర్య బ్ధితుడిక్ శరీర వేడిని కాపాడట్నిక్ 
సహాయపడదు.

 కరండరాలను బిగిరంచడరం దా్వరా శరీరరం  ఎకుకువ వేడిని ఉత్పతితి  చేయడానిక్ పయ్తి్నసుతి రంది మరియు 
ఈ చర్య ఫలితరంగా వణుకు వసుతి రంది. ఉష్ణో గ్రత తగుగు తూ ఉరంటే, వణుకు తగుగు తురంది మరియు వ్యక్తి ఇకప�ై 
చలిని అరంత ఎకుకువ సాథి యిక్ 
అనుభవిరంచడ్, నెమమాదిగా అపసామారక 
సిథితిక్ వెళ్తి డ్.

ఒక సిబ్రంది సభు్యడ్ చలలుటి నీటిలో 
పడితే, వ్యక్తి యొకకు అవయవాలు కొరంత 
సతి రంభరంపజేయబడతాయి మరియు వ్యక్తి 
పక్షవాతాని్న అనుభవిరంచవచుచె. 
అతడ్ / ఆమ� రక్షణ కోసరం అతనిక్ / 
ఆమ�కు విసిరిన ఏ ల�ైనును  పట్టా కోలేక 
ప్ వచుచె.

సముదర్ంలో మనుగడ
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మీరు చలలుటి నీటిలో పడితే, మనుగడ కోసరం మీరు ఈ క్్రరంది వాటిని చేయవచుచె:

మీ శరీరరంలోని చాలా భ్గాలను నీటిక్ దూరరంగా ఉరంచడానిక్ పయ్తి్నరంచరండి. అధిక గాలి వేగరంతో 
కూడా నీరు గాలి కరంటే 5-6 రెట్లు  ఎకుకువ చలలుబరుసుతి రందని దయచేసి గురుతి రంచుకోరండి.

 • భయపడవదు్ద .  మీ శా్వసను నియరంతి్రంచడానిక్ పయ్తి్నరంచరండి, మరియు రక్ిరంచేవారి    
 దకృషిటాని పొ రందడానిక్ అరవరండి లేదా సరంకేతాలు చేయరండి.

 • మీరు ల�ైఫ్ జాకెట్ ధరిరంచకప్ తే, పట్టా కోవట్నిక్ లేదా ఎకకుడానిక్ ఏదెైనా తేలుతున్నవసుతి వ్ 
 ఉరందేమో  మీ  చుట్టా  చూడరండి.

 • మీరు ల�ైఫ్ జాకెట్ ధరిసేతి , ఉషణో  నషాటా ని్న తగిగురంచడానిక్, సాధ్యమ�ైనరంత కదలిక లేకురండా 
 ఉరండరండి మరియు మీ తల మరియు మ�డను నీటి నురండి దూరరంగా ఉరంచరండి.

 • మీరు ఈత కొట్టా లరంటే శక్తిని ఆదా చేయడానిక్ మరియు కదలికను తగిగురంచడానిక్ 
 పయ్తి్నరంచరండి.

 • మీరు నీటిలో ఎకుకువ మరందితో ఉరంటే కలిసి ఉరండట్నిక్ పయ్తి్నరంచరండి.

హైపో థెరిమియా
హెైప్ థెరిమాయా తకుకువ శరీర ఉష్ణో గ్రత యొకకు పరిసిథితి. చలలుటి నీటిలో మురంచడరం లేదా తగినరంత 
దుసుతి లు లేదా చలలుని వాతావరణరం, తడి మరియు గాలులతో కూడిన పరిసిథితులలో ఉన్నప్్పడ్ 
కప్పడరం వలలు  దీర్ఘకాలిక ఉషణో  నషటారం జరుగుతురంది. పా్ణాలతో బయటపడిన వారరందరికీ, ముఖ్యరంగా 
ఖాళీ నావలో  ఉన్నవారిక్ అలో్పషణోసిథితి వచేచె అవకాశరం ఉరంది. అలో్పషణోసిథితి పా్ణారంతకరం అని పా్ణాలతో 
బయటపడిన వారరందరూ తెలుసుకోవాలి. దీని పా్రరంభరం వేగరంగా ఉరంట్రంది మరియు పా్ణాలతో 
బయటపడిన వారు  దీనిని గురితిరంచకప్ తే, మరణరం ఒక గరంటలోప్ వచేచె అవకాశరం ఉరంది. అలో్పషణోసిథితి 
యొకకు పరిసిథితి దాని సిథితిని గ్రహిరంచలేము,  కాబటిటా  మీరు అలో్పషణోసిథితి సరంకేతాలను తెలుసుకోవడరం 
చాలా ముఖ్యరం.

అలో్పషణోసిథితిని దీని దా్వరా గురితిరంచవచుచె:

 • ఎకుకువ శరీర వేడిని ఉత్పతితి  చేయడానిక్ శరీరరం యొకకు వణుకు.

 •  అసౌకర్యరం, నీరసపడటరం, పేలవమ�ైన సమన్వయరం, తిమిమారి, బలహీనమ�ైన పస్రంగరం; 
 దికుకుతోచని సిథితి మరియు మానసిక గరందరగోళరం.

 •  స్పర్శ స�న్్స తకుకువగా ఉరంట్రంది, మాటలు మరందగిరంచవచుచె మరియు ప�దవ్లు, చేతులు 
 మరియు కాళ్ళు ఉబి్ప్ వచుచె.
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అలో్పషణోసిథితి చిక్త్సకు ఈ క్్రరంది చర్యలు తీసుకోవచుచె:

 • ఆవిరి అవ్వడరం  లేదా బహిరగుతరం కారణరంగా మరిరంత ఉషణో  నషాటా ని్న నివారిరంచరండి. తడి 
  మరియు గాలి పరిసిథితుల నురండి భ్దితునకు ఆశ్రయరం ఇవ్వరండి.

 • భ్దితుని వరంటిక్  బ్హ్య వేడిని  వరంటిక్  దగగురగా ఉరంచరండి.

 • వెచచెదనరం కోసరం ఇతర వ్యకుతి ల పకకున భ్దితుణిణో   ఉరంచరండి. కవరలు క్్రరంద భ్ధితుని చేతులు 
 మరియు కాళ్ళు శరీరానిక్ దగగురగా చేయడరం, అతని / ఆమ� శరీరానిక్ తగినరంత  వేడిని 
 అరందిరంచడానిక్ వేగవరంతమ�ైన మారగురం.

 • వ్యక్తితో అనవసరమ�ైన శారీరక సరంబరంధాని్న నివారిరంచరండి.

 • భ్దితుడ్ స్పకృహలో ఉన్నప్్పడ్, అతనిక్ / ఆమ�కు వెచచెని తీపి పానీయరం ఇవ్వరండి.

 • గాలి ఉష్ణో గ్రత, నీటి ఉష్ణో గ్రత కరంటే తకుకువగా ఉరంటే దుప్పటి కప్పవదు్ద . దుప్పటి మురందుగా 
 వేడి చేయకప్ తే తప్ప దుప్పటితో చుటటావదు్ద . (వేడి చేయని దుప్పట్లు  బ్హ్య ఉపరితలరం  
 నురండి శరీర ఉపరితలరం యొకకు చలలుని ఉపరితలాని్న ఇను్సలేట్ చేసాతి యి).

 • శరీరరం లేదా అవయవాలకు మసాజ్ చేయవదు్ద .

 • అపసామారక సిథితిలో ఉన్నవారిక్ ఘనపదారాథి లు లేదా దవ్ాలను తినిపిరంచవదు్ద .

 • మద్యరం ఇవ్వవదు్ద .

మునిగి ఉన్న పాదం (ఇమమిర్షన్ ఫుట్)
చలలుటి నీటిలో ఒక అవయవరం చాలాఎకుకువ సేప్ ఉన్నప్్పడ్ ఇమమార్షన్ ఫ్ట్ సరంభవిసుతి రంది. 
అవయవరం చలలు గా మరియు తడిగా మారుతురంది, ఫలితరంగా రకతిపస్రణ సరిగా ఉరండదు. ఇది వచిచెన  
భ్గరం వాప్, తిమిమారి మరియు నెపి్పగా ఉరంట్రంది మరియు తరువాత చరమారం రరంగు పాలిప్ తురంది.

ఇమమార్షన్ పాదరం చిక్త్స క్్రరంది విధరంగా ఉరంట్రంది:

 • భ్దితుణిణో  వెచచెగా ఉరంచరండి మరియు శరీరరం యొకకు వెలిక్తీసిన భ్గరం ఎతుతి లో ఉరందని 
 నిరాధా రిరంచుకోరండి.

 • మొదట భ్దితుని యొకకు శరీరాని్న తరువాత అవయవాల ను వేడిగా ఉరంచరండి, 
 అవయవాలకు  మసాజ్ చేయవదు్ద .

 • పూతల లేదా బొ బ్లు సరంభవిరంచినటలుయితే, వాటిని శుభమ్�ైన గుడడ్తో కటటారండి.

 • బ్ట్లు  మరియు సాక్స్లను తొలగిరంచి, కాళ్ళు మరియు పాదాలను ఆరబెటటారండి మరియు 
 అవయవాలలో కదలికలు చేయరండి.

 • పాదాలను పొ డి దుసుతి లలో ఉరంచరండి లేదా వేడిగా ఉరంచడానిక్ ఇతర పా్ణాలతో ఉన్నవారి  
 పకకున ఉరంచరండి.

సముదర్ంలో మనుగడ
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వేడి బొ బ్లు
బయట విధులనునిర్వరితిరంచే సభు్యలు సూర్యరశిమాని నివారిరంచడానిక్ వీల�ైనరంతవరకు వారి చరామాని్న 
కప్పడానిక్ జాగ్రతతి  వహిరంచాలి. వారు వీల�ైనరంత వరకు ఎరండ నురండి దూరరంగా ఉరండాలి. వడదెబ్ 
పొ కుకులకు దారితీసే అవకాశరం ఉరంది మరియు సరంక్రమణ పమ్ాదాని్న నడ్ప్తురంది. 

సన్ బర్్న ను తేలికపాటి బొ బ్ గా పరిగణిరంచాలి. బొ బ్లను చిదపారాదు కాని క్్రమినాశక కీ్రమ్ రాసి 
మరియు గుడడ్  చూటటారండి.

వేడి ఉపు్పనీరు వలలో  పుండులో
పా్ణాలతో బయట పడడ్  భ్దితుడి చరమారం ఉప్్ప నీటితో తడిసినరందువలలు   ఇవి సరంభవిసాతి యి, అరంటే 
మనుగడకోసరం రక్ిరంచే నౌక లో నీటిలో కూరోచెవడరంవలలు . ఉప్్ప నీటితో తడసిన చరమారం లోని చిన్న 
కోతలు మరియు గీతలు ఇనెఫాక్షన్ కు నిరోధకతను కలిగి ఉరండవ్. 

బొ బ్లు లేదా ప్రండ్లు  పిరండి వేయకరండి, కాని వాటిని నయరం చేయడానిక్ క్్రమినాశక కీ్రమ్ రాసి 
మరియు డెస్ి్సరంగ్ చేయరండి. 

మనుగడ కోసరంరక్షణ నౌకలో ఉరండటరంవలలు   చాలా రోజుల తరువాత చాటిరంగ్ ప్రండ్లు  పిరుదులప�ై ఏర్పడే 
అవకాశరం ఉరంది.

శారీరక విధివిధ్న్లు
మ్తా్శయరం మ్తర్ం లేకురండా ఉరండట్నిక్ బతికున్న వారరందరూ తరచుగా మ్త ్విసరజాన చేయాలి. 
లేకప్ తే, ఇది తీవమ్�ైన పరిణామాలను కలిగిసుతి రంది, ఎరందుకరంటే మ్తప్ిరండాలు మ్తా్ని్న ఉత్పతితి  
చేసాతి యి. మ్తా్శయరంలో మ్తా్ని్న నిలుప్కోవడరం వలలు  ఎట్వరంటి పయ్ోజనరం లేదు, ఎరందుకరంటే 
మ్తర్ం నురండి నీటిని సాధారణ పస్రణలోక్ ప్నరుదధారిరంచలేము.

భ్ధితులు మొదటి రెరండ్ రోజుల తరా్వత మలబదధాకరం వచిచెనటలుయితే ఆరందోళన చెరందనవసరరం లేదు. 
ల�ైఫ్ తెప్ప లో అత్యవసర రేషన్ చాలా తకుకువ ఉరంట్రంది.

 

నిరజాలీకరణ
మానవ శరీరరంలో సుమారు 40 లీటరలు నీరు ఉరంట్రంది, వీటిలో జీవనాని్న  నిర్వహిరంచడానిక్ సుమారు 
25 లీటరులు  అవసరరం. పత్ిరోజూ ఆహారరం లేదా నీరు తీసుకోనప్్పడ్ ఒక విశ్ార రంత వ్యక్తి కోలో్పయిే 
సాధారణ నీరు ఒక లీటరు. అరందువలలు  అదనప్ నీటి నషటారం లేకప్ తే ఒక వ్యక్తి రెరండ్ వారాల పాట్ 
జీవిరంచాలి.

శ్రమ, చెమట, వారంతులు, విరేచనాలు, మ్తర్ం తాగడరం, సముదప్్ నీరు తా్గటరం లేదా చేపలను  
తినడరం లేదా ప్లచెటరం వలలు  వేగవరంతమ�ైన నీటి నషటారం జరుగుతురంది. శ్రమను సాధ్యమ�ైనరంతవరకు 
నివారిరంచాలి. ముఖ్యరంగా ఉషణోమరండలరంలో, చెమటను వీల�ైనరంత వరకు తగిగురంచాలి. సముదర్ంలో 
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వారంతులు రాకురండా  మరందు బిళళులు తీసుకోవాలి. ఎరందుకరంటే వారంతులు శరీరరంలో నీటి శాతని్న 
తగిగుసాతి యి.

మ్తర్ంలో నీటిలో కరిగే విష వ్యరథి పదారాథి లు ఉరంట్యి. ఈ వ్యరథి ఉత్పతుతి లు శరీరానిక్ ఉపయోగపడవ్. 
పరిసిథితి యొకకు తీరని స్వభ్వరంతో సరంబరంధరం లేకురండా మ్తర్ం తాగకూడదు. 

పా్ణాలతో బయటపడినవారు సముదప్్ నీటిని తాగకూడదు ఎరందుకరంటే ఇది నిరజాలీకరణాని్న 
ప�రంచుతురంది, ఇది వినియోగరం తరువాత కూడా కొనసాగుతురంది.  అరందువలలు  ఇది ఘోరమ�ైన 
తపి్పదమని నిరూపిరంచవచుచె.

పా్ణాలతో బయటపడినవారు పొ డి మరియు పగుళ్లు  ఉన్న ప�దాలకు సముదప్్ నీటిని 
ఉపయోగిరంచాలనే పల్ోభ పడరాదు. 

మతిమరుపు మరియు మానస్క భంగం
సముదప్్ నీరు తా్గటరం వలలు  మతిమరుప్ ఎకుకువగా వసుతి రంది. ఒక మతిమరుప్  వ్యక్తిక్ భమ్లు 
ఉరంట్యి దానివలలు  కొని్నసారులు  నీటిలో దూకడానిక్ కూడా పయ్తి్నరంచవచుచె. మతిభమ్ిరంచిన వ్యక్తితో 
వాదిరంచడరం అసాధ్యరం; సరంయమనరం అవసరరం కావచుచె. అలసట, గాయాలు మొదల�ైన వాటి నురండి 
పా్ణాలతో బయటపడినవారు అహేతుకరంగా లేదా తేలికగా మారవచుచె. ఏదెైనా ఆకసిమాక అహేతుక 
చర్య కోసరం వారు వీల�ైనరంతవరకు హాస్యరంగా ఉరండాలి, మరియు వారిని  జాగ్రతతి గా చూడాలి.

పరిశుభ్త
పా్ణాలతో బయటపడిన వారి చరమారం, నోరు శుభర్ంగా ఉరంచాలని కోరాలి. ఉప్్ప మరియు ధూళ్ మరియు 
ఉప్్ప కప్పబడిన దుసుతి లు దానిప�ై రుద్దడరం దా్వరా చరామానిక్ వా్యధి స్ కే అవకాశరం ఉరంది. ఉష్ణో గ్రత 
వర్షప్ నీటిలో  సా్ననరం చేయడరం, మరియు స్వచ్మ�ైన గాలిక్  ఎరండలకు శరీరాని్న  బహిరగుతరం 
చేయడరం పయ్ోజనకరరంగా ఉరంట్రంది. సా్ననరం చేసేతి , పా్ణాలతో బయటపడినవారిని ల�ైఫ్ ల�ైనలు   దా్వరా 
చేరుకోవాలి మరియు ఈత కొటటాడరం దా్వరా శక్తిని వకృథా చేయకూడదు. ప�ద్ద   చేపల ప�ై ఒక కను్న వేసి 
ఉరంచాలి.

పా్ణాలతో బయటపడిన వారి ప�దవ్లు మరియు నాలుకలు వాప్ అవ్తాయని మరియు నోటిలో 
లాలాజలరం లేకప్ వడరం వలలు  వారి ప�దవ్లు పగులే  అవకాశరం ఉరంది. నోటి లోపలి భ్గరం దలసరిగా  
దురా్వసన  వచేచె అవకాశరం ఉరంది.

సముదర్ంలో మనుగడ
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చయేదగినవి మరియు చయేరానివి (నిరా్ధ రణ మరియు విధ్న్లు)

1. మీ పయ్ాణ పణ్ాళ్కను వారి రికారుడ్ ల కోసరం హార్ర్ అథారిటీక్ అప్పగిరంచరండి. దీనిలో  సిబ్రంది 
పేరులు  మరియు చిరునామాలు, పడవ యజమాని పేరు మరియు సరంపద్ిరంప్ వివరాలు, పడవ 
పేరు మరియు రిజిసటార్డ్ నరంబర్, చేపలవేట చేపట్టా లని మీరు ఆశిరంచే పా్రంతరం, తిరిగి వచేచె తేదీ 
సుమారుగా నౌకలో  అరందుబ్ట్లో ఉన్న కమ్్యనికేషన్ పరికరాలు, మొదల�ైనవి.

2. మాగె్నటిక్ దికూ్సచి దగగుర లోహ వసుతి వ్లను ఉరంచవదు్ద . ఇది దికూ్సచి కారుడ్ ప�ై అదనప్ 
విచలనరం అభవకృదిధాక్ దారితీసుతి రంది, దీని వలలు  మీ స్టారిరంగ్ కోరు్సలో గణనీయమ�ైన లోపాలు 
సరంభవిసాతి యి.

3. వాతావరణ సూచనను ఎలలుప్్పడూ గమనిరంచరండి మరియు చెడ్ వాతావరణరం లో అపమ్తతిరంగా 
ఉరండరండి.

4. అగి్నమాపక యరంతా్లు, ల�ైఫ్ జాకెట్లు , ల�ైఫ్ రిరంగులు, ల�ైఫ్ కటటాలు, ఫ�ైర్ పరంప్లు మరియు 
గొట్టా లు, హో సులు, సాథి నాని్న తెలిపే మరంటలు మరియు సిగ్నల్్స మొదల�ైనవి మీ భదత్ా 
పరికరాలు మరంచి సిథితిలో  ఉనా్నయని నిరాధా రిరంచుకోరండి.

5. అగి్నమాపక ప్ రాటరంలో పా్థమిక జాఞా నరం, సముదర్ంలో మనుగడ మరియు పథ్మ చిక్త్స 
సిబ్రంది సభు్యలరందరికీ తప్పనిసరి.

6. మీకు తగినరంత ఇరంధనరం, మరంచినీరు, ఆహార సదుపాయాలు మరియు పథ్మ చిక్త్స సౌకరా్యలు 
ఉనా్నయని నిరాధా రిరంచుకోరండి.

7. ఇరంజనులు  మరియు యరంతా్లు, ఇరంధనాలు , ఉపకరణాలు మొదల�ైన వాటి కోసరం విడి భ్గాలు 
అత్యవసర పరిసిథితులోలు  లేదా ఇరంజను ఆగినప్్పడ్ ఉపయోగిరంచడానిక్ నౌక లో అరందుబ్ట్లో 
ఉరండాలి.

8. మీ ఎస్ఎస్బి లేదా విహెచ్ఎఫ్ రేడియో, 
జిపిఎస్ మరియు ఎకో సౌరండర్ అరందుబ్ట్లో 
ఉరంటే తనిఖీ చేయరండి.

9. బ్్యటరీల పరిసిథితి మరియు ఛారిజారంగ్ వ్యవసథిను 
తనిఖీ చేయరండి.

10. విచలనరం మరియు వెైవిధ్యరం కోసరం అయసాకురంత 
దికూ్సచిని తనిఖీ చేయాలి. తీసుకున్న 
కోరు్సల రికారుడ్ ను నిర్వహిరంచరండి.

11. గడిచే సమయరం మరియు వేగాని్న 
ల�క్కురంచేటప్్పడ్ పస్ుతి త మరియు రాబబో యిే 
ఊహిరంచిన  గాలులు మరియు పవ్ాహాలను 
ల�క్కురంచరండి.
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12. పధ్ాన షిపి్పరంగ్ మారాగు లు, పరిమితరం చేయబడిన పా్రంతాలు, పక్కునే ఉన్న దేశాల సముద ్జలాల  
పత్ే్యక ఫరిధి (ఇఇజెడ్) మొదల�ైన వాటితో సరిహదు్ద లతో  చారుటా లు అరందుబ్ట్లో ఉరండాలి. చార్టా 
పని కోసరం పరికరాలు అరందుబ్ట్లో ఉరండాలి.

13. సముదర్ంలో ఉన్నప్్పడ్ ఇబ్రందులు తల�తతికురండా ఉరండట్నిక్ ఇరంజినులు  మరియు యరంతా్లు 
ధ్వని సిథితిలో ఉనా్నయని నిరాధా రిరంచుకోరండి.

14. ఏదెైనా పగుళ్లు  మరియు నషాటా లు మరియు లోపలి లోపాల కోసరం పొ ట్టా  వెలుపల జాగ్రతతి గా తనిఖీ 
చేయరండి.

15. అధికారుల మురందు ఉరంచట్నిక్ అవసరమ�ైన గురితిరంప్ పతా్లు మీ వద్ద  ఉనా్నయని 
నిరాధా రిరంచుకోరండి.

16. ఎకుకువ కాలరం పాట్ విసతిరిరంచే పనుల  కోసరం వాచ్ ష�డూ్యల్ (డూ్యటీ రోసటార్) సిదధారం చేసి సాధన 
చేయరండి. ఇది సిబ్రందిప�ై ఒతితిడిని తగిగుసుతి రంది.

17. ఎలలుప్్పడూ ఇతర నౌకాలతో సమ్హపరచడానిక్ పయ్తి్నరంచరండి మరియు ఒకదానికొకటి 
సమీపరంలో ఉరండట్నిక్ పయ్తి్నరంచరండి. అత్యవసర పరిసిథితులోలు  ఇతర నౌకలనురండి సహాయరం 
పొ రందడానిక్ ఇది మీకు సహాయరం చేసుతి రంది. 

18. ఇప్పటికే చేపలు పటటాడరంలో నిమగ్నమ�ై ఉన్న ఇతర నౌకల గురిరంచి మరియు సముదర్ం నురండి 
తిరిగి వచేచె నౌకల గురిరంచి ఆరా తీయరండి. వారి కదలికలను ట్్క్ చేయరండి. ఇది అత్యవసర 
పరిసిథితులోలు  మీకు సహాయరం చేసుతి రంది మరియు మీరు కొరంతవరకు, చేపలవేట మరియు వాతావరణ 
పరిసిథితులను అరంచనా వేయగలుగుతారు.
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19.  చారుటా లో మీ సాథి నాని్న ఎలలుప్్పడూ పాలు ట్ చేయరండి. లోతెైన సముదర్ంలో ఉన్నప్్పడ్ పత్ి గరంటకు 
మరియు తీరపా్రంతరంలో పత్ి 30 నిమిషాలకు మీరు దాని్న నవీకరిరంచారని నిరాధా రిరంచుకోరండి.

20. తీర రేడియో సేటాషన్ను రోజుకు కనీసరం రెరండ్సారులు  సరంపద్ిరంచి మీ సాథి నరం గురిరంచి వారిక్ 
తెలియజేయరండి. వాతావరణరం గురిరంచి సాధ్యమ�ైనరంత సమాచారరం వారి నురండి సేకరిరంచరండి.

21. అనవసరమ�ైన సరంభ్షణల కోసరం రేడియోను ఉపయోగిరంచవదు్ద . ఇతర నౌకల నురండి అత్యవసర 
కాల్్స స్్వకరిరంచడానిక్ రేడియోను వీల�ైనరంతవరకు వాడకురండా ఉరంచరండి. ఇది ఖచిచెతరంగా 
కట్టా బడి ఉరండాలి మరియు వినడరం యొకకు పా్ముఖ్యత గురిరంచి సిబ్రంది-సభు్యలకు తెలిసేలా 
చూసుకోవాలి.

22. సముదర్ంలో తేలియాడ్తున్న గురుతి  తెలియని వసుతి వ్లను ఎతతిడానిక్ పయ్తి్నరంచవదు్ద . 
ఇట్వరంటి వసుతి వ్లు సముదప్్ గనులు లేదా పేలుడ్ పదారాథి లుగా మారవచుచె, అవి పా్ణానిక్ 
ముప్్ప కలిగిసాతి యి. ఈ సాథి నాని్న సూచిసూతి  వీల�ైనరంత త్వరగా తీర సాథి వరానిక్ నివేదిరంచాలి.

23. ఇతర నౌకల ఎదురుగా వచిచె మీ నౌకను దాట్తున్నప్్పడ్ ఎలలుప్్పడూ అపమ్తతిరంగా ఉరండరండి. 
ఘర్షణను నివారిరంచడానిక్ అవసరమ�ైన జాగ్రతతిలు తీసుకోరండి.

24. చేపలవేట మ�ైదానానిక్ వెళ్లు టప్్పడ్ మరియు తిరిగి వచేచెటప్్పడ్ చేపలవేట ఉపకరణాలను 
డెక్లో ఉరంచవదు్ద .

25. అవసరమ�ైతే తప్ప సముదర్ంలో ఇతర నౌకల పకకుకు  వెళలువదు్ద .

26. చేపల వేట వలలను మరియు ల�ైనలు ను గాలిక్ అనుకూలరంగా వేయడానిక్ ఎలలుప్్పడూ 
పయ్తి్నరంచరండి మరియు వాటిని గాలిక్ వ్యతిరేకరంగా లాగరండి. వలలు మరియు ల�ైనులు  నౌక యొకకు  
వెనుక  భ్గరంలో  వాటిప�ైక్ వెళలుకురండా  ఇది సహాయపడ్తురంది.
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గురుతి ంచుకోవలస్న ముఖ్యమ�ైన అంశాలు

వాయుభ్ర సూచక లేఖిని (బేరోమీటర్) 
లోని సూచిక  ఆకసిమాక పతనరం  రాబబో యిే 

భ్రీ వాతావరణాని్న సూచిసుతి రంది.

నౌకాయానానిక్ మురందు సరిపడ విడి భ్గాలు నౌకలో 
అరందుబ్ట్లో ఉనా్నయని ఎలలుప్్పడూ నిరాధా రిరంచుకోరండి. 
పొ ట్టా  దా్వరా ఏదెైనా లీకేజీని ఆపడానిక్ గాలు రండ్  పా్యక్రంగ్ 
మరియు సామగి్ర తప్పనిసరిగా అరందుబ్ట్లో ఉరండాలి.

ముగిరంప్లు
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సిబ్రంది సభు్యలు తప్పనిసరిగా 
అని్న అసురక్ిత పరిసిథితులను 
కెప�టాన్కు నివేదిరంచాలి. అసురక్ిత 
పరిసిథితులను వీల�ైనరంత త్వరగా 
సరిదిద్దడరం కెప�టాన్ప�ై ఆధారపడి 

ఉరంట్రంది.

పా్థమిక ప్థమ చిక్త్స అవసరం స్ఫారు్స చేయబడింది
వసుతి  సామగి్ర
బా్యండేజీలు X
బా్యండ్ అయిడ్ X
శుభ్మ�ైన డె్స్్సంగ్ X
శుభ్మ�ైన గాజుగుడడు  X
అంటుకునే టేప్ X
కతెతి ర X
ప్నీ్నసులు X
క్్రమిన్శక క్్రమ్ X
పట్కారులో  X
ద్వ క్్రమిన్శకము  X
నొప్్పని తగిగంచే  మాత్లు  X
సన్ స్క్రీన్  X
కంటి వాష్  X
ప్థమ చిక్త్స పుసతికం  X

ప్థమ చిక్త్స వసుతి  సామగి్ర ఈ క్్రంది అంశాలను కలిగి ఉండ్లి:

పథ్మ చిక్త్స జీవితరం 
మరియు మరణరం మధ్య 
అరంతరాని్న తగిగురంచగలదు.

మీ పథ్మ చిక్త్స ప�ట్టా  బ్గా 
నిర్వహిరంచబడిరందని మరియు 
అరందరు సిబ్రంది-సభు్యలకు 
పయ్ోగాతమాకరంగా మరియు 
నవీనమ�ైన జాఞా నరం మరియు 

పథ్మ చిక్త్స యొకకు 
అవగాహన ఉరందని 

ఎలలుప్్పడూ నిరాధా రిరంచుకోరండి.

వసుతి వ్లను 
ఉపయోగిరంచినప్్పడ్ పథ్మ 
చిక్త్స వసుతి  సామగి్రని రీఫిల్ 

చేయడరం మరిచెప్ వదు్ద .
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తీరామిన్లు
చిన్న-తరహా మత్స్యకారులకు సముదర్ంలో భదత్ప�ై ఈ మాను్యవల్ భదత్ా అవగాహన సరంసకుకృతిక్ 
దోహదరం చేసుతి రందని, పమ్ాదాలను నివారిరంచడానిక్ సహాయపడ్తురంది మరియు పమ్ాదాలు జరిగితే 
మనుగడకు అవకాశాలు ప�రుగుతాయని FAO మరియు BOBP-IGO ఆశిసుతి నా్నయి.

ఈ మాను్యవల్ చిన్న-సాథి యి ఫిషిరంగ్ నౌకప�ై పనిక్ సరంబరంధిరంచిన భదత్ా విషయాలప�ై ఆచరణాతమాక 
మరియు సరళమ�ైన మారగుదర్శకతా్వని్న అరందిసుతి రంది (ఉదా. అగి్న భదత్, డెక్ భదత్, పా్ణ రక్షక 
పరికరాలు, ల�ైటిరంగ్ మరియు వెలుతురు), వ్యక్తిగత భదత్ మరియు నావిగేషన్ భదత్. ఫిషిరంగ్ టిప్్ 
ఇవ్వడానిక్ మురందు మత్స్యకారులు చేయవలసిన తనిఖీలు మరియు విధానాలు. పమ్ాదాలు జరిగితే 
సముదర్ంలో మత్స్యకారుల మనుగడను ప�రంచే సలహాలు కూడా ఈ మాను్యవల్లో ఇవ్వబడాడ్ యి.

ఈ మాను్యవల్ చిన్న తరహా చేపలవేట నౌకలో సురక్ితరంగా పనిచేయడానిక్ ముఖ్యమ�ైన చిట్కులను 
ఇసుతి రండగా, సముదర్ంలోక్ వెళ్ళు మురందు పత్ి సిబ్రంది సభు్యలకు భదత్ా శిక్షణ పొ రందాలని సిఫారు్స 
చేయబడిరంది. 

అట్వరంటి పూర్వ సముద ్భదత్ా శిక్షణలో వీటిని కలిగి ఉరండాలి:

• సరంభవిరంచే వివిధ అత్యవసరాలు, ఉదా. అగి్న తాక్డి, నేలలో కూరుకుప్ వ్ట, మునిగిప్ వ్ట 
మరియు గాయరం.

• ల�ైఫ్ జాకెట్, ఇమమార్షన్ సూట్ (తగిన విధరంగా) మరియు / లేదాతేలుటకు సహాయ పడేవి 
ఉపయోగిరంచడరం.

• మరంటలను ఆరే్ప యరంతా్లు మరియు గొట్టా లను ఉపయోగిరంచడరం.
• డిస�టా రాస్ సిగ్నలిరంగ్ పరికరాల వాడకరం.
• మద్యరం మరియు మాదకదవ్ా్యల వినియోగరం యొకకు పమ్ాదాలు.
• పమ్ాదరం జరిగినప్్పడ్ తీసుకోవలసిన పా్థమిక పథ్మ చిక్త్స చర్యలు.
• సాధారణ నాటికల్ పదాలు.
• అల్ప ఉషణోసిథితి యొకకు కారణాలు మరియు వాటి కారకాలు, దాని నివారణ మరియు చిక్త్స.
• సముద ్యాతక్ు వెళ్ళు మురందు నౌకాశ్రయ నిరా్వహకులకు  లేదా   మత్స్యకారుల సరంఘానిక్ 

సిబ్రంది జాబితా మరియు ఫిషిరంగ్ యాత ్వివరాలను తెలియజేయడరం.
• నౌకలో పని గురిరంచి పా్థమిక భదత్ా అవగాహన.

ఈ మాను్యవల్ జాతీయ చట్టా లు మరియు భదత్ా నిబరంధనలకు పత్ా్యమా్నయరంగా ఉదే్దశిరంచబడలేదు. 
ఇది జాతీయ సాథి యి మత్స్య భదత్ా శిక్షణ మరియు సామరాథి ్యని్న ప�రంపొ రందిరంచడానిక్ పత్ా్యమా్నయరం 
కాదు. చేపలవేట కార్యకలాపాలను సురక్ితరంగా చేయడానిక్ ఈ మాను్యవల్లోని మారగుదర్శకత్వరం 
మరియు సలహాలను ఉపయోగిరంచరండి.

“భదత్ మొదట” అరంటే చేపలవేట నౌకలో పనిచేసే ఎవరెైనా గురుతి రంచుకోవాలి మరియు పత్ీరోజూ 
అవలరంభరంచాలి.

***

ముగిరంప్లు



చిన్న-సా్థ యి ఫ్ష్ంగ్ నౌకాల  భద్తపెై మరింత వివరమ�ైన సమాచ్రం కోసం, 

దయచేస్ ఇక్కడ చూడండి:

1) FAO / ILO / IMO. కార్యనిరా్హక ప్దేశం ఉన్న మరియు లేని 12 మీటరలో ప్ డవు   
లోపు నౌకలకు  భద్త్ స్ఫారు్సలు http: //www.fao.org/3/i3108e/i3108e.pdf  
లో అందుబాటులో ఉన్్నయి:

2) మత్స్య కార్యకలాపాలు: మత్స్య రంగంలో సముద్ంలో భద్తను మ�రుగుపరిచేందుకు 
ఉతతిమమ�ైన పద్దతులు. బాధ్యత్యుతమ�ైన మత్స్యకారులకు ఎఫ్.ఏ.ఓ సాంకేతిక 
మారగదర్శకాలు. నం 1, సపెలలో .3. రోమ్,: http: //www.fao. org / 3 / a-i4740e.pdf 
లో లభిసాతి యి.

3) FAO / సడిా / IMO / BOBP-IGO. చిన్న ఫ్షం్గ్ బో టలో  కోసం భద్త్ గెడై్. BOBP / REP 
/ 112: http://bobpigo.org/html_site/ pdf / safety_guide-rep112.pdf లో  లభిసుతి ంది.





ఈ మాన్యువల్ చిన్న తరహా మత్స్యకారుల కోసం సముదం్లో భదత్ప�ై 
మత్స్యకారులలో భదత్ా అవగాహన సంస్కృతికి దోహదం చేయడం, 
పమ్ాదాల సంఖయున్ తగ్గంచడం మర్యు పమ్ాదాలు జర్గ్తే మన్గడ 
సాధించే అవకాశాలన్ ప�ంచడం లక్యుంగా ప�ట్టు కుంది. ఈ మాన్యువల్ చిన్న 
- సాథా యి చేపల వేట  నౌకప�ై పనికి సంబంధించిన భదత్ా విషయాలప�ై  
(ఉదా. అగ్్న భదత్, డెక్ భదత్, పా్ణ రక్ణ పర్కరాలు వెలుగు  మర్యు 
వెలుతురు), వయుకితిగత భదత్ మర్యు నావిగేషన్ భదత్ల ప�ై మారగదర్శకత్ం 
అందిస్తి ంది. ఫిషింగ్ యాతక్ు ముంద్ చేయవలసిన తనిఖీలు మర్యు 
విధానాలు, అలాగే సముదం్లో మన్గడ కోసం మారగదర్శకాలు కూడా  
ఈ మాన్యువల్లో చేర్చబడాడా యి.

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు
సముద్రంలో భద్త
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