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ముందుమాట
చేపలవేటనౌకలో పనిచేసే ఎవర�ైనా “భద్రతే ముందు“ అని గుర్తుంచుకోవాలి. భద్రతకు అధిక
ప్రా ధాన్యత ఇవ్వాలి. సర�ైన భద్రతా చర్యలు మనుష్యుల ప్రా ణాలను, నౌక దెబ్బతినకుండా
కాపాడతాయి. తీవ్రమ�ైన ప్రమాదాలు మరియు గాయాలను నివారించగలవు.ర్యావరణాన్ని
కాపాడుతూ లాభదాయకమ�ైన మత్స్య సంపదకు దో హదం చేస్తా యి.
అన్ని ఫిషింగ్ నౌకల యజమానులు, ఆపరేటర్లు మరియు నౌక ప్రధానాధికారులకు తమ
సిబ్బందికి భద్రతప�ై శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఈ సూచనల పుస్త కం మత్స్యకార నౌకలలో
సంభవించే ప్రమాదాలు జరగకుండా నిరోధించడానికి ఉపయోగకరమ�ైన ఉదాహరణలను
అందిస్తుంది.
ఈ పుస్త కం ప్రధానంగా 12 మీటర్ల కన్నా తక్కువ పొ డవు గలనౌకలను ఉపయోగించే చిన్న
తరహా మత్స్యకారుల కోసం తయారు చేయబడింది. అయినప్పటికీ, చాలా చిట్కాలు 20 మీటర్ల
పొ డవు గల పెద్ద ఫిషింగ్ నౌకలకు కూడా ఉపయోగపడతాయి.
భద్రతా అవగాహన సంస్కృతిని ప్ రో త్సహించడానికి ఇది సరళమ�ైన రీతిలో వివరించబడింది.
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అధ్యాయం 1

సాధారణ భద్రత

సాధారణ భద్రత

చిన్న తరహా ఫిషింగ్ నౌకలలో అందుబాటులో ఉన్న స్థ లం చాలా పరిమితం. చేపల వేటకు
అవసరమ�ైన అనేక ఉపకరణాలు, పరికరాలు మరియు వలలు నౌకలో నిల్వ చేయబడతాయి.
చేపల వేట యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి అవసరమ�ైన ఐసు, ఎర, మంచినీరు,
ఇంధనం మరియు ఆహారం వంటి సామాగ్రి కూడా నౌకలోనే నిల్వ చేయబడతాయి. కొన్ని సార్లు
సిబ్బంది
వంటకు మరియు వసతికి కల్పించడానికి తగినంత స్థ లం ఉండదు. పని మరియు
జీవన ప్రదేశం భద్రతకు చాలా ముఖ్యం. నౌక యొక్క నిర్వహణ కూడా భద్రతకు ఒక ముఖ్యమ�ైన
అంశం. స్టీరింగ్ మరియు ఇంధన వ్యవస్థ లు, నావిగేషనల్ పరికరాలు, నౌక కింది భాగము మరియు
ఇంజిన్ సామర్ద్ద్యం వంటి భద్రతా పరికరాలను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయడం భద్రత కోసం
అవసరం.
తెలుసుకోండి: చేపల వేట నౌకాల ప్రమాదాలకు క్రిందివి ప్రధాన కారణాలు:
1. నౌకలో మంటలు
2. నౌక నుండి మనిషి పడటం
3. వ్యక్తిగత ప్రమాదాలు సిబ్బందికి హాని కలిగిస్తా యి
4. పొ ట్టులో నీరు కారడం
5. ఉన్న స్థా నాన్ని కోల్పోయి ఒంటరిగా ఉండండం
6. చేపల వేట ఉపకరణాలు కోల్పోవడం
7. ఇంజిన్ వ�ైఫల్యం
8. స్టీరింగ్ వ్యవస్థ కోల్పోవడం
9. ప్రొ పెల్లర్ కోల్పోవడం
10. గేర్ బాక్స్ పాడవటం
11. ఇంధనం కొరత
12. తుఫాను ఎదుర్కోవటం
13. తాగునీరు మరియు సామగ్రి కొరత
14. ఇతర నౌకలతో తాకిడి
15. కమ్యూనికేషన్ నష్టం
16. సముద్రపు దొ ంగల చేతుల్లో పడటం
17. నౌక భూమిని తాకడం
18. పేలుళ్
లు
19. బలమ�ైన గాలులు మరియు ప్రవాహాల తాకిడి
20. మెరుపులు

సాధారణ భద్రత

3

డెక్ భద్రత

స్ై డి
ల ంగ్ లేదా ప్రమాదవశాత్తు
మారకుండా ఉండటానికి తెరచిన
హాచ్ కవర్లు మరియు తలుపులు
సురక్షితంగా భద్రపరచబడాలి.

ఉపయోగంలో లేనప్పుడు
నీటి గొట్టాలను బ్రాకెట్లలో
ఉంచాలి.
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ఉపకరణాలు మరియు సామగ్రిని
కేటాయించిన ప్రదేశాలలో
సురక్షితంగా నిల్వ చేయాలి.

వస్తు వులు మరియు
ఉపకరణాల నుండి
మార్గా లను స్పష్టంగా
ఉంచండి.

సాధారణ భద్రత

5

చిక్కుబడ్డ లేదా
కత్తి రించాల్సిన అవసరం
ఉన్న ల�ైనులు లేదా
వలలను కత్తి రించడానికి
వ�ైర్ కట్ట ర్ మరియు కత్తి ని
ఎల్ల ప్పుడూ సిద్దంగా
ఉంచండి.

శుభ్రపరిచే కారకాలుగా మంట
పుట్టించగల గేసొ లీన్ లేదా ఇతర
ద్రవాలను ఉపయోగించవద్దు .

6
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పని ప్రాంతాలు, డెక్స్, ఇంజన్ గది, వీల్ హౌస్
మరియు లంగరు ప్రదేశాలలో ఒక వ్యక్తి జారిపోయే
లేదా పడిపోయే మూలకాలు లేకుండా ఉంచాలి.

చేపల నిర్వహణకు మృదువ�ైన ఉపరితలం అవసరమ�ైతే తప్ప,
డెక్ లో జారిపడని ఉపరితలం ఉండాలి.

సాధారణ భద్రత

7

చెడు వాతావరణంలో వదులుగా ఉండకుండా డెక్
ఉపకరణాలను ఎల్ల ప్పుడూ కట్టి ఉంచాలి.

ü
పరికరాల యొక్క అన్నీ బెల్టు లు మరియు
ఇతర కదిలే భాగాలను సర�ైన గార్డు లతో
అమర్చాలి.
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పని ప్రదేశాలు, వసతి
మరియు సిబ్బంది
చురుకుగా ఉన్న ఇతర
ప్రాంతాలలో పదున�ైన
అంచులను బహిర్గతం
చేయరాదు.

ఇంజన్ వ�ైఫల్యం
సంభవించినప్పుడు నావిగేషన్ ని
సులభతరం చేయడానికి ఒక
తెరచాప, మాస్ట్ లేదా తెడడు ్లను
ఎల్ల ప్పుడూ తీసుకువెళలా ్లి.

సాధారణ భద్రత

9

నౌకను రేవులో కట్ట డానికి వచ్చినప్పుడు
సురక్షితంగా ఉన్నప్పుడు
నిష్క్రమించండి. మీరు చాలా త్వరగా
వెళ్ళినట్ల యితే రేవుకి నౌకకు మధ్య
జారిపోయే అవకాశం ఉంధి.

అక్కడ ఎవరన్నా
ఉన్నారా?

హ్యాచ్ లు, కంపార్ట్మెంట్
లు లేదా
ట్యాంకులు మూసివేయడానికి ముందే
ఎవరూ లేరని మరచిపో కుండా
చూసుకోండి.
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చేపల బురదను తొలగించడానికి డెక్స్
మరియు ఇతర ప్రదేశాలను క్రమం
తప్పకుండ కడగాలి. ఇది జారిపో కుండా,
పడిపో కుండా సహాయ పడుతుంది.

అన్ని ఉపకరణాలను
సురక్షితంగా నిర్వహించండి
మరియు నిల్వ చేయండి.

సాధారణ భద్రత

11

ఆచరణ సాద్యమ�ైనచోట,
డెక్ మీద మ్యాట్స్ వాడండి.
అవి కాలికి మంచి
పట్టునిస్తా యి.

నౌక కదులుతున్నప్పుడు నీళ్ళు
పట్ట డానికి బకెట్
ఉపయోగించవద్దు . అది
మిమ్మల్ని లాగే ప్రమాదం ఉంది.
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చేతి గేలపు త్రా ళ్ళు
ఉపయోగించే సమయంలో
మీ చేతుల రక్షణకు చేతి
తొడుగులు ఉపయోగించండి.

On

Off

ఒంటరిగా
ప్రయ్యాణించేటప్పుడు
మీరు డెక్ మీదకు
వెళలాల్సి
్ న ఆవసరం ఉంటే
ఇంజన్ గేరులో లేకుండా
ఉంచండి. మీరు
పడిపో యినా మీ నుండి
దూరంగా వెళ్ళే అవకాశం
తక్కువ.

సాధారణ భద్రత
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గార్డ్ పట్టాలు మరియు నిచ్చెనలు
సిబ్బంది – సభ్యులు పడిపో కుండా
ఉండటానికి ఆచరణాత్మక గ్రా బ్
పట్టాలు, హాండ్ పట్టాలు లేదా గార్డ్
పట్టాలు ఏర్పాటు చేయాలి.

ఉపయోగించే డెక్ తలుపులు మరియు హ్యాచ్ లు
మూసివేయాలి. దిగువ వరదలను నివారించడానికి మరియు
సిబ్బంది ప్రమాదవశాత్తూ వాటిలో పడకుండా నిరోదించాలి.
మ్యాన్ హో ల్ కవర్లు సరిగ్గా మూసివేయబడ్డా యని
నిర్దా రించుకోవాలి.
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ఉపయోగం లో లేనప్పుడు నిచ్చెనలు
మరియు గ్యాంగ్ వేలను కట్టి ఉంచండి.

నిచ్చెనలు ఉపయోగించే ముందు
వాటిని ఎలప్పుడు తనిఖీ చేయండి.
వాటిని చక్కగా ఉండేలా చూసుకోండి.

సాధారణ భద్రత

15

మోసే నిచ్చెనలను
ఉపయోగించరాదు. ఆ నిచ్చెనలు
వాడాలంటే అది సురక్షితంగా కట్టి
ఉందని నిర్దా రించుకోండి.

జరగకుండా ఉండడానికి
నిచ్చెనలను శుభ్రంగా ఉంచండి.
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సిబ్బంది –సభ్యులు నీటిలో పని చేస్తు న్నప్పుడు డెక్
మీద నిచ్చెన లేదా తాళ్ల నిచ్చెన సిద్దంగా ఉంచండి.

ప�ై భాగాలలో పని చేసినప్పుడు
బొ సన్స్ కుర్చీ ఉపయోగించండి.

సాధారణ భద్రత
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అగ్ని భద్రత

సముద్రంలో అగ్ని అత్యంత ప్రమాదకరమ�ైన మరియు ప్రా ణాంతక
ప్రమాదం. మీ నౌకను ఎలప్పుడు ప్రమాదాల నుండి దూరంగా
ఉంచండి. ఇంధనం , వేడి మరియు గాలి అగ్ని కారకాలు. నష్టాలను
తగ్గించడానికి వాటిని వేరుగా ఉంచండి.

ఇంధనం

వేడి

గాలి

ఇంధనం

వేడి

గాలి

ఎలక్టికల్ సిస్టమ్ క్రమంలో ఉందని
నిర్ధారించండి. ఏద�ైనా వదులుగా
ఉన్న కనెక్షన్, దెబ్బతిన్న
మరియు బహిర్గతమ�ైన ఎలక్టికల్
కేబుల్స్, ఓవర్ లోడ్ చేసిన ప్ల గ్
ఆవుట్లె ట్ల ను, పాడ�ైన స్విచ్ల ను
వెంటనే భర్తీ చేయండి.

18
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తుప్పు పట్టిన గ్యాస్ నియంత్రకాలను భర్తీ చేయండి.
గడువు తేదీకి ముందు లేదా ఏటా గ్యాస్ గొట్టాలను
ప్రత్యేకించి అవి ఎండకు మరియు వాతావరణ
పరిసథి ్తులకు గుర�ైనట్ల యితే. మార్చండి.

ఉపయోగంలో లేనప్పుడు,
అన్ని బర్నర్లను ఆపివేసి
బాటిల్ నుండి గ్యాస్
రెగ్యులేటర్ను తీసివేయండి.
ఆమోదించబడిన గొట్టాలను
మరియు నియంత్రకాలను
మాత్రమే ఉపయోగించండి.
వంట కోసం ఉపయోగించే
ప్రొ పేన్ మరియు బ్యూటేన్
వాయువులు గ్యాసో లిన్ కంటే
ప్రమాదకరమ�ైనవి. ఈ
వాయువులు గాలి కంటే
భారమ�ైనవి మరియు అవి లీక్
అయినప్పుడు నౌక యొక్క
దిగువ భాగాలలో కి వెళతా ్యి.
వాటిని తొలగించడానికి చాలా
కష్టం. ఓపెన్ డెక్లో అన్ని
సిలిండర్లు సరిగ్గా భద్రంగా
ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

వంటగదిలో సర�ైన సేఫ్
గార్డు లను ఉపయోగించండి.
పాత్రలను అరలలో లేదా
డ్రా యర్ల లో ఉంచండి మరియు
స్ట వ్ మీద గార్డు ర�ైలును
ఉపయోగించండి.
వేడి పొ య్యిని ఎప్పుడూ
గమనించకుండా
వదిలేయకండి. గ్రీజ్ లేదా
నూనె సులభంగా మండించి
పెద్ద అగ్నిని కలిగిస్తా యి.

సాధారణ భద్రత

19

మండించే వస్తు వులను
సిబ్బంది వసతిగృహానికి
దూరంగా సర�ైన
కంట�ైనర్ల లో నిల్వ
చేయాలి.

మండించలేని కంట�ైనర్లో
ఎల్ల ప్పుడూ జిడ్డుగల రాగ్లను
నిల్వ చేయండి. అవి
నిప్పును పుట్టించవు, కానీ
వేడి యొక్క ఇతర వనరులు
లేకుండా, ఆకస్మిక జ్వలనం
ద్వారా మంటల్లో
పగిలిపో వచ్చు.

20
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నౌక యొక్క నియమించబడిన
ప్రదేశంలో ధూమపానం
అనుమతించబడాలి.
ధూమపానం చేసే ప్రదేశంలో
ఏద�ైనా మంటలను ఆర్పేది
మరియు ఒక బకెట్ ఇసుక
ఉంచాలి. మంచంలో ఎప్పుడూ
పొ గత్రా గవద్దు .

మంటలను ఆర్పే యంత్రా ల
వద్ద కు సులభంగా చేరుకోవాలి.
నౌకలోని ప్రతి ఒక్కరూ అవి
ఎక్కడ ఉన్నాయో, వాటిని ఎలా
ఉపయోగించాలో తెలుసుకోవాలి.
ఆవర్త న తనిఖీలు తప్పనిసరిగా
జరగాలి మరియు అవి గడువు
తేదీకి ముందే సర్విస్ చేయించాలి.

సాధారణ భద్రత

21

ఇంజిన్ల నుండి ఎగ్జాస్ట్ ప�ైపులను (అలాగే
స్టవ్లు) ఘన లేదా చిల్లులు గల మెటల్
షీట్తో కవర్ చేయండి.

ఉతికిన బట్ట లు, చేతి
తొడుగులు, టోపీలు లేదా
ఇతర వస్తు వులను పొ య్యి
మీద ఆరబెట్టవద్దు - అవి
పొ య్యిప�ై పడి మంటలు
వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

22

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముద్రంలో భద్రత

ప్రసరణ
బ్యాటరీలను బాగా భద్రపరచాలి మరియు వెలుతురు బాగా ఉండే ప్రదేశాలలో ఉంచాలి.
బ్యాటరీలను నీటికి దూరంగా ఉంచండి. సిబ్బంది క్వార్టర్స్లో బ్యాటరీలను ఎప్పుడూ నిల్వ
చేయవద్దు . బ్యాటరీల నుండి వెలువడే పొ గలు మరియు వాయువులు పీల్చుకుంటే హానికరం.

సిబ్బంది-సభ్యులు
పడుకొనే గదులను
తగినంత స్వచ్ఛమ�ైన గాలి
వచ్చేలా నిర్మించాలి.
ఇంజిన్ గది నుండి
వెలువడే ఎగ్జాస్ట్
వాయువులు వచ్చే చోట
నిర్మిస్తే ప్రా ణాంతకం
కావచ్చు.

Ventilation pipes

సాధారణ భద్రత
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వెలుతురు

చేపల వేట సమయంలో,
వేట కొనసాగించేటప్పుడు
చీకటి అవసరం అయితే
తప్ప డెక్ మీద ల�ైటింగ్
ఆపివేయకూడదు.
ల�ైటింగ్ను ఉంచాలి,
తద్వారా ఇది సూచించిన
నావిగేషనల్ ల�ైట్ల
ప్రభావానికి ఆటంకం
కలిగించదు.
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రాత్రి సమయంలో, మీరు లంగరు
వేసినప్పుడు మరియు కదలకుండా
ఉన్నప్పుడు కూడా. పో ర్టు ప్రక్క ఎరుపు
ల�ైట్, స్టార్బో ర్డ్ ప్రక్క ఆకుపచ్చ ల�ైట్
మరియు మాస్ట్ ప�ై తెల్లని ల�ైట్ ఉంచండి.

rig h

t a  6 7 . 5  fro

m

Right a

అన్ని పని ప్రాంతాలు పనిని సురక్షితంగా
నిర్వహించడానికి అవసరమ�ైన కాంతిని కలిగి ఉండాలి.
మెట్ల మార్గా ల్లో , సహచర మార్గా ల్లో మరియు నిచ్చెనల
దగ్గ ర కూడా తగినంత వెలుతురు ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
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తాళ్ళు మరియు తీగల నిర్వహణ
కొత్త కాయిల్ నుండి తీసిన కుడి
చేతి లే గల తాడును ట్విస్ట్
నిలుపుకోవటానికి లోపలి కౌంటర్
నుండి సవ్యదిశలో (గడియారపు
ముల్లు) తీసుకోవాలి.
తాడులలోని కింక్స్ ఎల్ల ప్పుడూ
సర�ైన కాయిలింగ్ ద్వారా
బయటకు తీయాలి - కుడి చేతి
తాడు కోసం కుడి చేతి కాయిలింగ్.

వీల�ైనంత త్వరగా చిక్కు ముడి
పడ్డ తాడు లేదా తీగను
మార్చండి.
ఒక బ్
లా క్ ద్వారా చిక్కు ముడి
పడ్డ తాడు లేదా తీగను
లాగడం ప్రమాదకరం.

సాధారణ భద్రత
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ఒక తాడుప�ై అకస్మాత్తు గా లేదా కుదుపుతో అధిక భారాన్ని
ఉంచకూడదు; ఇది తాడును ఓవర్లోడ్ చేసి
బలహీనపరుస్తుంది.

మంచిది

మంచిగా

సాధ్యమ�ైన చోట, ముడి
స్థా నంలో ఒక అతుకు
(జాయింట్) వాడాలి.
ఎందుకంటే ముడి
తాడునుబలహీనపరుస్తుంది.
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అన్ని బ్లాక్స్ తగినంత బలం మరియు తాడుకు
తగినంత పెద్దదిగా ఉండాలి. కప్పీ యొక్క వ్యాసం
తాడుకు అనుకూలంగా ఉండాలి.

తాడు యొక్క
సురక్షితమ�ైన పని
భారాన్ని తెలుసుకోండి
మరియు పరిమితిని
మించకూడదు. బరువులు
ఎత్త డానికి ఎప్పుడూ
పాడ�ైన తీగలు మరియు
తాడులను
ఉపయోగించవద్దు .

సాధారణ భద్రత
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తాళ్ళు, వలలు లేదా ఇతర ఉపకరణాలను సముద్రంలో పారవేయరాదు.
వీటివల్ల ఇతర నౌకలకు ప్రమాదం కలిగవచ్చు, దెయ్యం చేపల వేటకు
దారితీస్తుంది మరియు నీటిని కలుషితం చేస్తుంది.
ఒక తాడు లేదా వలను వదులుగా పక్కకు విసరకూడదు, ఎందుకంటే
ఇది ప్రొ పెలర్ను దెబ్బతీస్తుంది.

ఉపయోగంలో లేనప్పుడు,
తాడును చుట్టి కోయిల్ గా చేసి
కట్టి ఉంచండి. తద్వారా మీరు
వాటిప�ై నడవరు.
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రాపిడి వలన తాళ్ళు, తీగలు
బలహీనపడతాయి. తాడు చుట్
టూ
చాఫింగ్ గేర్ను చుట్టి ట�ై చేయండి.

చమురు, గ్యాసో లిన్,
పెయింట్ లేదా ఇతర
రసాయనాలకు
తాడును బహిర్గతం
చేయవద్దు .

ఒక తాడును
ఎప్పుడూ
"మడవకండి" లేదా
తీవ్రంగా వంచకండి,
ఇది శాఖలను
బలహీనపరుస్తుంది.

సాధారణ భద్రత
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అంతర్జాతీయ సముద్ర సిగ్నల్ జెండాలు
“నన్ను స్పష్టంగా ఉంచండి; నేను
కష్టంతో నౌకను నడుపుతున్నాను .”

“నా గమనాన్ని స్టార్ బో ర్డు (కుడి
ప్రక్కకు) మారుస్తు న్నాను.”

“నౌకలోని సిబ్బంది." (తరచుగా
పడవల్లోని మనిషి ఓవర్బో ర్డ్ పో ల్కు
జతచేయబడుతుంది).కి ప్రమాదంగా
ఉంది, సెమాఫో ర్ జెండాను
ఎగురవేయండి.

“ నేను అశక్తు డను; నాతో
సంభాషించండి.”

చేపలవేట నౌకలు “నన్ను స్పష్టంగా
ఉంచండి. స్పష్టంగా ఉంచండి; నేను
రెండు వలలు లాగటం లో (ప�ైర్
ట్రాలింగ్) నిమగ్నమ�ై ఉన్నాను.”

చేపలవేట మ�ైదానాలకు సమీపంలో
ఉన్న నౌకలకు “ నాకు ప�ైలెట్
అవసరం.” “నేను వలను
లాగుతున్నాను.”

“ నాకు సహాయం కావాలి.”

“నా గమనాన్ని పో ర్ట్ కు (ఎడమ
ప్రక్కకు) మారుస్తు న్నాను.”
“నేను మంటల్లో ఉన్నాను మరియు
ప్రమాదకరమ�ైన సరుకును నౌకలో
కలిగి ఉన్నాను; నన్ను బాగా
స్పష్టంగా ఉంచండి. (లేదా) "నేను
ప్రమాదకరమ�ైన సరుకును లీక్
చేస్తు న్నాను."
“ నేను మీకు తెలియచేయాలి
అనుకుంటున్నాను.”
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“నా నౌక ఆగిపో యినది మరియు
నీటికి అనుగుణంగా వెళుతుంది.”

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముద్రంలో భద్రత

“ నాకు వ�ైద్య సహాయం కావాలి.”

“నేను నా యాంకర్ను
వదులుతున్నాను.”

చేపలవేట మ�ైదానాలకు సమీపంలో
ఉన్న నౌకలకు “నాకు టగ్
అవసరం.” “నేను వలను
వదులుచున్నాను.”

అధ్యాయం 2

వ్యక్తిగత భద్రత
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వ్యక్తిగత భద్రత

బరువులు, ప�ైకి ఎత్తి న బూమ్లు, డెరిక్స్
మరియు క్రేన్ల క్రింద ఎప్పుడూ
నిలబడకండి. బరువు ఎత్త డానికి పాడ�ైన
వ�ైరలు ్ మరియు తాడులను
ఉపయోగించవద్దు .

బరువులు సరిగా
భద్రపరచబడకపో తే తప్ప,
దగ్గ రగా నిలబడవద్దు .

వ్యక్తిగత భద్రత
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ధారుడ్యం గల వ�ైరలు ్ మరియు తాళ్ల మీద
నిలబడటం మానుకోండి. తెగినప్పుడు టెన్షన్
ఉండటం వల్ల అవి లాగిన దిశగా కదిలి
శరీరానికి హాని కలిగిస్తా యి.

ధారుడ్యం గల వ�ైర్ లేదా తాడు మీద
నిలబడకండి. అది జరిగితే మీరు
గాయపడవచ్చు.

ఎత్తు లో పనిచేసేటప్పుడు భద్రతా బెల్ట్
ఉపయోగించండి. మీరు జారిపో తే, మీ
భద్రతా బెల్ట్ మిమ్మల్ని పడకుండా చేస్తుంది.

ü
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ü
ఫ్లిప్-ఫ్లా ప్స్ ధరించవద్దు ; డెక్ మీద జారకుండా ఉండటానికి సర�ైన
పాదరక్షలను ఉపయోగించండి.

పాక్షికంగా తెరచి ఉన్న హాచ్ కవర్లు లేదా
మ్యాన్హోల్స్పై అడుగు పెట్టవద్దు . కవర్ జరిగితే,
మీరు ప�ైనుండి క్రింద పడవచ్చు.

వ్యక్తిగత భద్రత
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ü
తాళ్ళు లేదా వ�ైర్లతో పనిచేసేటప్పుడు చేతి తొడుగులు ధరించండి.

రన్నింగ్ ఇంజిన్లలో మరమ్మతులు లేదా సర్దు బాట్
లు ఎప్పుడూ చేయవద్దు .
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ü

కదిలే నౌక ముందు భాగం నుండి పెద్ద భారీ చేపలను ఎత్త డం మానుకోండి. చేపను
ఎత్తేముందు మీరు నిలబడి ఉన్న స్థా నం నుండి నౌక వెనుక భాగానికి చేపను వదలండి.
ఇలా చేయడంవలన ఏ కష్టం లోన�ైనా చేపను నౌక కదలికతో ఉంచుతుంది.

వ్యక్తిగత భద్రత
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పడి పో కుండా
ఉండటానికి ర�ైలింగ్పై
కూర్చోవద్దు .

రాత్రి లేదా సముద్రంఅల్ల కల్లో లంగా ఉన్న సమయంలో ఒంటరిగా డెక్లోకి
వెళ్లవద్దు . భారీ వాతావరణం లేదా పని పరిసథి ్తులు అవసరమ�ైనప్పుడు,
సిబ్బంది తమను తాము పడకుండా కాపాడుకోవడానికి భద్రతా
దుస్తు లను ధరించాలి.
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మీరు ఇంధన
ట్యాంకులను
తెరిచినప్పుడు మంచి
వెలుతురు ఉందని
నిర్ధారించుకోండి. ఇంధన
ట్యాంక్ పొ గలు ఆరోగ్యానికి
చెడ్డవి మరియు
ప్రమాదకరమ�ైనవి.
ఎక్కువ కాలం
మూసివేయబడిన టాంక్
లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్
వంటి విష వాయువులు
కనిపిస్తా యి.

కిరణాలు, ఎగిరే కణాలు మరియు
చికాకు కలిగించే ఆవిర్లు నుండి మీ
కళ్ళను రక్షించుకోడానికి, లోహపు
పని, వెల్డింగ్ మరియు పెయింటింగ్
చేసేటప్పుడు తగిన కంటి-గార్డు
ధరించండి. మీ కళ్ళను రక్షించడానికి
వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు నల్ల అద్దా లు
ధరించండి. గాయాలు కాకుండా
చేతులను రక్షించడానికి చేతి
తొడుగులు ధరించండి.

ü

వ్యక్తిగత భద్రత
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ü
తాడు లేదా తీగ యొక్క బిట్లో
నిలబడవద్దు . అకస్మాత్తు గా
బిగించినప్పుడు, తీవ్రమ�ైన గాయం
సంభవించవచ్చు.

ü

ఒక తాడు యొక్క మందగింపును పెంచేటప్పుడు లేదా తీసుకునేటప్పుడు,
బొ ల్లా ర్డ్ నుండి స్పష్ట మ�ైన దూరంతో తాడును ఎల్ల ప్పుడూ పట్టుకోండి.
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డెక్ మీద లేదా నిచ్చెనలప�ై పరుగెత్తకండి.
మీరు జారిపోయే లేదా పడిపోయే అవకాశం
ఉంది, ఎప్పుడూ దూకకండి. నౌక లోకి
ఎక్కేటప్పుడు లేదా బయలుదేరేటప్పుడు
ఎల్ల ప్పుడూ నిచ్చెన లేదా గ్యాంగ్ వే
ఉపయోగించండి.

వ్యక్తిగత భద్రత
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ü
నిచ్చెన లేదా మెటలు ్ ఎక్కేటప్పుడు, మీ ముందు భాగాన్ని నిచ్చెన లేదా మెట్ల ఎదురుగా
ఉంచండి, గ్రా బ్ పట్టాలను గట్టిగా పట్టుకోండి. మీరు వేసే ప్రతి అడుగును మీరు చూడగలుగుతారు.
భారీ రోలింగ్ సమయంలో కూడా మీ సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి ఇది మీకు
సహాయపడుతుంది. నిచ్చెన ఎక్కేటప్పుడు లేదా దిగేటప్పుడు దానికి ఎదురుగా ఉండండి.

ü

డెక్ క్రింద ఉన్న ఐస్ కంపార్ట్మెంట్ లేదా ఫ్రీజర్లో కి వెళ్ళినప్పుడు, మిమ్మల్ని మీరు
రక్షించుకోవడానికి సర�ైన దుస్తు లు, బూట్
లు , చేతి తొడుగులు మరియు హెల్మెట్ ఉపయోగించండి.
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ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతికి మీ శరీరాన్ని
బహిర్గతం చేయవద్దు . అల్ట్ రా వ�ైలెట్
కిరణాలకు ఎక్కువగా గురికావడం వల్ల
చర్మ సమస్యలు లేదా క్యాన్సర్ కూడా
రావచ్చు.

ఎండాకాలంలో సన్ గ్లా సెస్ ధరించండి,
ఎందుకంటే ఎండకు నిరంతరం గురికావడం
కళ్ళకు హాని. టోపీ, పొ డవాటి స్లీ వ్ ఉన్న
బట్ట లు ధరించండి మరియు సన్ క్రీంను
తరచుగా వాడండి.

ü

మీ వెన్నెముకను మాత్రమే వంచి ఎప్పుడూ భారీ బరువులు ఎత్త కండి. బదులుగా, మీ
మోకాళ్ళను సగం-కూర్చోన్న స్థా నం నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉంచి బరువును సరిగ్గా
పట్టుకోండి, మీ వెనుకభాగాన్ని నిటారుగా ఉంచండి మరియు బరువుతో నిలబడండి.
ఇది వెన్నునొప్పిని నివారిస్తుంది, ఇది తీవ్రమ�ైన పరిణామాలను కలిగిస్తుంది.
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తలుపులు మరియు
కిటికీలు మూసి ఉన్నట్
లు
నిర్ధారించుకోండి. రోలింగ్
మరియు పిట్చింగ్
సమయాలలో ఇవి
ఊగుతూ గాయానికి
కారణం కావచ్చు.

ఎల్ల ప్పుడూ మీ చేతులను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి
మరియు సాధ్యమ�ైన గాయాల నుండి వాటిని రక్షించండి.
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ఎలక్ట్రికల్ వ�ైరలు ్ మరియు ఫిట్టింగ్ల ను
నిర్వహించేటప్పుడు అన్ని జాగ్రత్తలు
తీసుకోండి. ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో
పనిచేసే ముందు సిబ్బందికి
సమాచారం ఇవ్వండి.

Do not
Switch on

మెరుపులు ఉన్నప్పుడు ఓపెన్
డెక్ మీద నిలబడకండి. మీ శరీరం
ద్వారా మెరుపు కాలిపో వడానికి
భూమికి ఎత్ై తన ప్రదేశం గా
ఉంటారు. వీల్ హౌస్ లోపల
ఎల్ల ప్పుడూ ఉండండి, తద్వారా
దాని ప�ైకప్పుమిమ్మల్ని కవచంలా
కాపాడుతుంది.
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శుభ్రమ�ైన పొ డి మరియు చక్కన�ైన దుస్తు లను
వీల�ైనంత వరకు ధరించండి. కదిలే పరికరాల కింద
పనిచేసేటప్పుడు లేదా పడిపోయే వస్తు వుల కింద
పనిచేసేటప్పుడు హార్డ్ టోపీ లేదా హెల్మెట్ ధరించండి.

ప్రమాదవశాత్తు కోతలు మరియు
రాపిడిలను నివారించడానికి మీ
సీమాన్ కత్తి ని ఎల్ల ప్పుడూ కవర్లో
ఉంచండి.

తలుపుల ద్వారా ప్రవేశించేటప్పుడు
ఎల్ల ప్పుడూ మీ తలని గుర్తుంచుకోండి.
నౌకలో గుమ్మాలు దేశీయ వాటి కంటే
చిన్నవిగా ఉంటాయి.
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హో ల్డ్ స్ లేదా హాచ్లలో తగినంత వెలుతురు ఉంటే తప్ప లోనికి వెళ్లవద్దు . సాధారణ ల�ైటింగ్
తో పాటు అదనంగా, ఇంజిన్ గదిలో మరియు వీల్ హౌస్లో అత్యవసర ల�ైట్ తప్పనిసరిగా
అందుబాటులో ఉండాలి.
మద్యం అధికంగా వాడటం లేదా మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం నౌక మరియు సిబ్బంది
భద్రతకు ముప్పు. ఇంట్లో తయారుచేసిన బలమ�ైన మద్య పానీయాలు లేదా అక్రమ
స్పిరిట్ ను సేవించటం వల్ల చాలా మరణాలు సంభవించాయి.
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హ్యాండిల్ పట్టుకొని ఏద�ైనా పదున�ైన సాధనం లేదా వస్తు వును అందించవద్దు .
ఎల్ల ప్పుడూ పదున�ైన భాగాన్ని మీరు పట్టుకొని వేరే వారికి అందించండి.

ü

మీ వ�ైపు కత్తి కి ఎదురుగా కఠినమ�ైన వస్తు వులను లేదా
ఎరను ఎప్పుడూ కత్తి రించవద్దు . మీ శరీరానికి దూరంగా ఉంచి
కోయండి.

ü
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వ�ైరస్ దాడిని నివారించడానికి ఫిషింగ్ ట్రిప్కు వెళ్ళే
ముందు మీరే టీకాలు వేయించుకోండి.
మీరు కటినమ�ైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ సముద్రపు నీటిని ఎప్పుడూ తాగకూడదు. సముద్రపు
నీరు తాగడం కంటే, తాగునీరు లేకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించవచ్చు.
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ట�ైట్ గా ఉన్న దుస్తు లను
ధరించండి, ఇవి వించెస్
లేదా యంత్రా లలో
చిక్కుకునే అవకాశం
తక్కువ. విప్పిన బటన్
లు
వలలు మరియు ఇతర
చేపలవేట ఉపకరణాలలో
చిక్కుకోవచ్చు.
ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి
వాటిని టేప్ తో కట్టండి.

పొ డవాటి జుట్టును టోపీ కింద పెట్టి ఉంచండి. దీనివల్ల జుట్టు
తక్కువగా ఉండి పుల్లీలు, విన్చెస్ మరియు ఇతర పరికరాలలో
చిక్కుకోదు.

ü
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ఉంగరాలు మరియు కడియాలు ధరించడం
మానుకోండి. అవి తాళ్ళలో, వలలు మరియు
ఇతర ఉపకరణాలలో చిక్కుకోవచ్చు.

ఇంజిన్ రూమ్ హాచ్ కవర్
తెరిచినప్పుడు జాగ్రత్త
వహించండి. కొన్ని పడవలలో,
ఇంజిన్ గదికి ప్రవేశం వసతి
ప్రాంతం నుండి ఉంటుంది.
అందువల్ల , మీరు దానిని
చూడలేకపో తే ఓపెనింగ్ ద్వారా
ఇంజిన్ గదిలోకి సులభంగా
పడవచ్చు.

వ్యక్తిగత భద్రత
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ప�ైభాగంలో పనిచేసేటప్పుడు పనిముట్
లు
మరియు రంగు డబ్బాలు కట్టి ఉంచండి,
తద్వారా అవి పడిపో కుండా మరియు క్రింద
ఉన్నవారికి గాయాలు కావు.

మిమ్మల్ని పిలిస్తే తప్ప ఇతరుల
పనిలో జోక్యం చేసుకోవద్దు . పని
ప్రదేశాలలో ఉన్నప్పుడు తగిన
దుస్తు లు ధరించండి.
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మీ చేతులతో ఒక తాడును ఒక కప్పికి మార్గ నిర్దేశం
చేయడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించవద్దు . లివర్
ఉపయోగించండి. కదిలే తీగను ఎప్పుడూ పట్టుకోకండి.

ü

వ్యక్తిగత భద్రత
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ü
మీ పని సమయం అయిన తరువాత, మీరు ఆ ప్రాంతానికి దూరంగా ఉన్నారని
నిర్ధారించుకోండి.
పెద్ద చేప సజీవంగా ఉన్నప్పుడు దానిని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించవద్దు . చేపలు చంపబడిన
తరువాత కూడా సొ ర చేప నోరు కొంత సమయం వరకు ప్రమాదం. ఉలవలు. తోక మధ్యలో ఒక
విషపూరిత ముల్లు కలిగి ఉంటాయి. ఆ ముల్లు గుచ్చుకోవడం వల్ల ప్రా ణాంతకం కావచ్చు.

ü
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ü

ముళ్ళ చేపలను తినవద్దు , అవి విషపూరితం కావచ్చు.
పొ లుసులతో కప్పబడిన చేపలు తినడానికి సురక్షితం.

వట్టి చేతులతో నీటిలో తేలియాడే జెల్లీ ఫిష్ లేదా ఇతర జీవులను తాకవద్దు .
తాకినప్పుడు అవి చర్మాన్ని చికాకు కలిగిస్తా యి.

ü
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చేపలను కోసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. పదున�ైన చేప ఎముకలు,
దంతాలు మరియు రెక్కలు ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి.

సన్ గ్లా సెస్ లేదా సేఫటీ ్
గ్లా సెస్ ధరించడం
ద్వారా మీ కళ్ళను ఎగిరే
చేపల గేలాల నుండి
రక్షించుకోండి.
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ఎప్పుడూ భారీ చేపలను
ఎత్త కండి, వించ్ లేదా టాకిల్
ను ఉపయోగించండి.

ü
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ü

పెద్ద స్తంభింపచేసిన చేపలను నిర్వహించేటప్పుడు భద్రతా బూట్
లు ధరించండి.

సిబ్బంది భద్రత మరియు ఆరోగ్యం
•
•

•
•
•
•
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యజమాని యొక్క ప్రతినిధిగా, కెప్టెన్ ప�ై, సిబ్బంది యొక్క భద్రత, ఆరోగ్యం మరియు ఫిషింగ్ నౌక
యొక్క సురక్షితమ�ైన ఆపరేషన్ కోసం పూర్తి బాధ్యత ఉంటుంది.

నౌకలోని సభ్యులు, యజమాని, కెప్టెన్ మరియు ఇతర సిబ్బందితో కలసి వారి స్వంత ఆరోగ్యం
మరియు భద్రతతో పాటు ఇతర సిబ్బంది మరియు నౌకలో ఉన్న ఇతర వ్యక్తు ల ఆరోగ్యం మరియు
భద్రతకు సహకరించాలి.
మందులు వాడుతున్న సిబ్బంది ఎవర�ైనా ఉంటే, వారు తప్పనిసరిగా ఫిషింగ్ ట్రిప్ కు సరిపోయే
అవసరమ�ైన వ�ైద్య సామాగ్రిని తీసుకోవాలి.
క్రూ సభ్యులు సముద్రంలో తమ బసకు ఆటంకం కలిగించే ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా
ఉండాలి.

అనారోగ్యంతో ఉన్నట్
లు అనుమానించబడిన ఏ సిబ్బందిన�ైనా ఫిషింగ్ ట్రిప్ కోసం నమోదు
చేయకూడదు.
సిబ్బంది సభ్యులు అందరూ కెప్టెన్ మరియు వారి సహచరులకు కొన్ని రకాల చికిస్థలకు (ఏద�ైనా
ఉంటే) మరియు ఇతర వ�ైద్య అవసరాలకు సంభందించిన అలెర్జీ ల గురించి తెలియజేయాలి.
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నౌక నుంచి పడకుండా జాగ్రత్తలు
•
•
•

•

•

నౌక నుండి సముద్రంలో పడిపో వటం ప్రా ణాపాయానికి ప్రధాన కారణం కనుక ఎల్ల ప్పుడూ
జాగ్రత్తగా ఉండండి.
కోర్సు లేదా వేగం మారిన సందర్భంలో, సిబ్బందిని హెచ్చరించండి, ఎందుకంటే కదలికలో
మార్పు వారికి తెలియదు.

చెడు వాతావరణంలో సిబ్బంది పడిపో కుండా లేదా కొట్టుకుపో కుండా నిరోధించడానికి నౌక
క్లా సు మరియు పరిమాణానికి తగినట్
లు గా ల�ైఫ్లైన్లను ఏర్పాటు చేయాలి. మ్యాన్రోప్లతో
ల�ైఫ్లైన్లను వర్కింగ్ డెక్పై కట్టి ఉంచాలి.

పడిపోయే ప్రమాదం లేదా నౌక నుండి పడే ప్రమాదం ఉన్న చోట పని చేసినప్పుడు, లేదా
చెడు వాతావరణంలో డెక్పై పని చేసినప్పుడు, భద్రతా రేఖతోజత చేయబడిన భద్రతా
సామగ్రిని ఉపయోగించాలి. నౌక నుండి పడకుండా ఉండటానికి భద్రతా రేఖ యొక్క
పొ డవును సర్దు బాటు చేయాలి. భద్రతా జీను మరియు భద్రతా ల�ైనులను ఉపయోగించలేకపో తే,
వాటికి బదులుగా ల�ైఫ్ జాకెట్ లేదా భద్రతా పని చొక్కాను ఉపయోగించండి.

ఓడ నడుస్తు న్నప్పుడు బయట పని ఖచ్చితంగా అవసరమ�ైనప్పుడు మాత్రమే చేపట్టాలి.
అటువంటి పని జరగడానికి ముందు అవసరమ�ైన భద్రతా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

వ్యక్తిగత భద్రత
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ప్రా ణ రక్షక ఉపకరణాలు
డెక్ మీద పనిచేసేటప్పుడు మీ ల�ైఫ్
జాకెట్ ధరించండి.

ల�ైఫ్ జాకెట్తో నీటిలో మీ మనుగడ
అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ.

ల�ైఫ్ జాకెటలు ్ సులభంగా అందుబాటులో
ఉండాలి మరియు వాటి స్థా నాన్ని స్పష్టంగా
సూచించాలి.

నౌక నుండి పడిపో యిన వ్యక్తిని సులభంగా ప�ైకి
తేవడానికి ల�ైఫ్ రింగులు నౌకలో అందుబాటులో
ఉండాలి. సొ ంతంగా వెలిగే ల�ైట్ లేదా తేలికపాటి
ల�ైఫ్లైన్తో అమర్చిన ల�ైఫ్ రింగ్ను సిద్ధంగా
ఉంచండి.
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మీకు అత్యవసర
పరిస్తు తులలో సహాయం
అవసరమ�ైనప్పుడు ఇతర
నౌకలకు మీ స్థా నాన్ని
సూచించడానికి మంటలు,
పొ గ సంకేతాలు మరియు
పారాచూట్
లు నౌకలో
అందుబాటులో ఉండాలి.

రాడార్ రిఫ్లెక్టర్ మిమ్మల్ని సమీపించే నౌక రాడార్లో ముందుగానే మిమ్మల్ని
చూడటానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది మిమ్మల్ని మరియు మీ వలలు మరియు ల�ైనులను
నివారించడానికి తగిన సమయాన్ని ఇస్తుంది. వాటిప�ై వెళ్ళితే దెబ్బతింటుంది. నౌకప�ై
స్థిరపడిన రాడార్ రిఫ్లెక్టర్ అత్యవసర పరిసథి ్తుల్లో మీ నౌకను గుర్తించడం రెస్క్యూ
నౌకలకు సులభతరం చేస్తుంది.

వ్యక్తిగత భద్రత
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డ�ైవ్ ఫిషింగ్ భద్రత

స్కూబా లేదా ఉపరితల-సరఫరా డ�ైవింగ్ గేర్ను ఉపయోగించే చిన్న తరహా మత్స్యకారులకు వారి
డ�ైవింగ్ కార్యకలాపాలకు అవసరమ�ైన పరికరాలు మరియు విధానాల వాడకంలో శిక్షణ ఇవ్వాలి.
అన్ని డ�ైవింగ్ కార్యకలాపాల కోసం, ఎంతమంది కనీస సిబ్బంది అవసరమో తెలుసుకోవాలి. డ�ైవింగ్
సూపర్వైజర్ ఆ ప్రదేశంలో ఉండి నియంత్రణలో ఉంచాలి.
ఇతర అవసరాలు:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
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యజమానులు తమ డ�ైవర్ల కు డ�ైవింగ్ గేర్ను ఎలా ఉపయోగించాలోఅనే అంశంప�ై పూర్తి శిక్షణ
ఇవ్వాలి.

డ�ైవింగ్ పురోగతిలో ఉన్నప్పుడు, అవసరమ�ైతే, అత్యవసర సహాయం అందించడానికి వేరొక డ�ైవర్ ని
అన్ని సమయాలలో డ�ైవ్ స�ైట్లో ఉంచాలి. స్టాండ్ బ�ై డ�ైవర్ తప్పనిసరిగా ఒక నిమిషం లోపు నీటిలోకి
ప్రవేశించగలగాలి.
డ�ైవింగ్ ఆపరేషన్ల కోసం ఉపయోగించే ప్రతి నౌకలో అత్యవసర సేవలతో వాయిస్ సంపర్కాన్ని
అనుమతించడానికి రేడియో లేదా టెలిఫో న్ ఉండాలి.

డ�ైవింగ్ నౌకలలో అవసరమ�ైన అన్ని ప్రథమ చికిత్స పరికరాలు ఉండాలి, ఇందులో ఆక్సిజన్ థెరపీ
యూనిట్ కూడా ఉండాలి. ప్రతి డ�ైవర్ కృత్రిమ శ్వాసక్రియ (సిపిఆర్) మరియు ఆక్సిజన్ థెరపీలో అర్హత
సాధించాలి.

డ�ైవింగ్ సూపర్వైజర్ మరియు డ�ైవర్ రెండూ వేర్వేరు డ�ైవింగ్ లాగ్లను ఉంచాలి. లాగ్లో పరికరం
మరియు గ్యాస్ మాధ్యమం, ఎన్ని సార్లు, గరిష్ట లోతు, ఉపరితల విరామం, ఉపయోగించిన డీకంప్రెషన్
పట్టికలు, తేదీలు మరియు వ్యాఖ్యలు ఉండాలి. డ�ైవింగ్ సూపర్వైజర్ లాగ్ ను డ�ైవ్ తరువాత
యజమాని నింపాలి.
డ�ైవింగ్ కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమ�ైన నౌకలు అంతర్జాతీయ కోడ్ “ఆల్ఫా”
ని ప్రదర్శించాలి లేదా ఎగురవేయాలి. డ�ైవింగ్ ఆపరేషన్ పురోగతిలో
ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ జెండాను ప్రదర్శించండి మరియు డ�ైవర్లు అందరూ
బయటకు వచ్చిన తరువాత జెండాను తొలగించండి.

ప్రతి డ�ైవ్ నౌకలో కోస్ట్ గార్డ్ , మెడికల్ ఎయిర్లిఫ్ట్ , నేవీ మరియుడ�ైవింగ్
మందులతో పరిజఞా ్నం ఉన్న వ�ైద్యులు అత్యవసర సేవలకు సిఫారసు
గదులతో సమీపంలోని సౌకర్యాల ప్రదేశాలు మరియు టెలిఫో న్ నంబర్ల జాబితా ఉండాలి.

40 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గల డ�ైవర్ల ను డ�ైవింగ్ వ�ైధ్యం లో పరిజఞా ్నం మరియు
సమర్థ వ�ైద్యునిచే కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి పరీక్షింపచేయాలి. 40 ఏళ్ల లోపు డ�ైవర్ల ను ప్రతి రెండు
సంవత్సరాలకు ఒకసారి పరీక్షించాలి. ప్రతి డ�ైవ్ తరువాత డ�ైవర్లు కనీసం 24 గంటలు మెడికల్ అలర్ట్
ట్యాగ్ ధరించాలి. ఈ ట్యాగ్లు ధరించినవారు డికంప్రెషన్ అనారోగ్యం వంటి డ�ైవింగ్ వ్యాధుల బారిన పడే
అవకాశం ఉంది.
ఒక నిచ్చెన నీటిలో చాలా దూరం విస్త రించాలి, తద్వారా ఒక యీతగాడు సులభంగా పడవప�ైకి
ఎక్కవచ్చు.
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10. మీరు ఉపరితలంప�ైకి చాలా వేగంగా రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి, ఎందుకంటే ఇది డికంప్రెషన్
అనారోగ్యానికి కారణం కావచ్చు.

11. ప్రతి డ�ైవర్ తప్పనిసరిగా బడ్డీ డ�ైవర్తో లేదా ఉపరితలం లోని ల�ైఫ్లైన్స్, కట్ట లు లేదా వాయిస్
కమ్యూనికేషన్ ద్వారా స్థిరంగా ఉండాలి.
12. డ�ైవర్స్ అనుకొన్న గరిష్ట ప్రణాళిక సమయం కంటే ఎక్కువ సేపు లోతులో ఉండకూడదు.

13. స్కూబా డ�ైవర్లు 40 మీటర్లు (130 అడుగులు) కంటే లోతుగా డ�ైవ్ చేయకూడదు.

14. స్కూబా సిలిండర్ల ను ప్రతి సంవత్సరం అంతర్గ తంగా తనిఖీ చేయాలి. ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు
సిలెండర్ల హ�ైడ్రో సటా ్టిక్ ను పరీక్షించాలి.

15. స్కూబా డ�ైవర్స్ కనిష్టంగా, డ�ైవింగ్ సూపర్వైజర్ పేర్కొన్న విధంగా కింది పరికరాలను ఉపయోగించాలి:
•
•
•
•
•
•
•
•

శీఘ్ర-విడుదల జీను మరియు ప్రెజర్ గేజ్తో స్కూబా యూనిట్
ఫేస్ మాస్క్ మరియు స్నార్కెల్

ఈత రెక్కలు మరియు / లేదా బూట్
లు
తడి సూట్ లేదా పొ డి సూట్
తొడుగులు

డ�ైవింగ్ కత్తి

డెప్త్ గేజ్, సబ్మెర్సిబుల్ ప్రెజర్ గేజ్ మరియు దిక్సూచి

తేలిక నియంత్రణ పరికరం – BCD

•

రెండు మౌత్ పీసులతో ఎయిర్ సిలిండర్ (స్కూబా ట్యాంకులు) మరియు
రెగ్యులేటర్.

•

నీటి కింద సమయాన్ని తెలిపే వాటర్ వాచ్ లేదా డ�ైవ్ కంప్యూటర్.

•
•
•

శీఘ్ర విడుదల కట్టుతో బరువు బెల్ట్
నీటి కింద ఫ్లాష్లైట్.

ఉపరితలాన్ని సూచించే సిగ్నల్ / భోయా (SMB) కిట్.

16. ఉపరితలంలో సరఫరా చేసే డ�ైవర్లు సురక్షితమ�ైన డ�ైవింగ్ను నిర్ధారించడానికి వాటి లోతు మరియు
సమయ పరిమితులను తెలుసుకోవాలి.
17. ఉపరితలం సరఫరా చేసే డ�ైవర్స్లో డ�ైవర్స్ టెండర్ ఉండాలి.

18. ప్రతి డ�ైవర్ యొక్క ఎయిర్ ల�ైన్లో ప్రెజర్ గేజ్ మరియు ప్రత్యేక వాల్వ్ ఉండాలి. గేజ్ వాల్వ్ నుండి
దిగువకు ఉండాలి.
19. సరఫరా గొట్టం లేదా హెల్మెట్పై అనవసరమ�ైన ఒత్తి డిని నివారించడానికి ఉపరితల-సరఫరా గొట్టాలను
ల�ైఫ్ ల�ైన్లతో జతచేయాలి. ల�ైఫ్ ల�ైన్స్ తప్పనిసరిగా 16 మిమీ వ్యాసం కలిగి ఉండి పాలీప్రొ ఫ�ైలిన్ లేదా
సమానమ�ైన సింథటిక్ ఫ�ైబర్తో తయారు చేయబడాలి. డ�ైవర్స్ ఉపరితలం సరఫరాకు రూపకల్పన చేసిన
చేసే డ�ైవింగ్కు అనువ�ైన గొట్టాలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

వ్యక్తిగత భద్రత
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స్థిరత్వం
వాస్త వానికి వాడుకోకపో తే అన్ని
నీటితో నిండిన తలుపులు
మూసివేయండి.
ముఖ్యంగా కఠినమ�ైన
వాతావరణం అంచనా
వేసినప్పుడు ఈ నీటితో నిండిన
తలుపులు సురక్షితంగా
మూసివేయబడ్డా యని
నిర్ధారించుకోండి.

బ్లాక్ చేయబడిన వదులు పో ర్టు లు నౌక
యొక్క స్థి రత్వానికి తీవ్రమ�ైన ప్రమాదం
కలిగిస్తా యి.

కఠినమ�ైన వాతావరణం ఉన్న
సమయంలో డెక్లోకి వచ్చే
సముద్రపు నీటిని త్వరగా బయటకు
పోయేలా చేయడానికి అన్ని ఫ్రీయింగ్
పో ర్ట్ లు తెరిచి ఉన్నాయని
నిర్ధారించుకోండి.

స్థిరత్వం
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Water

Nets

Fuel

Fish

Ice

నౌక ఓవర్లో డ్ కాకుండా చూసుకోండి. భారీ బరువులు వీల�ైనంత తక్కువగా ఉంచే
పద్ధ తిని నిర్వహించండి. ఇది ఓడ యొక్క స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు
మునిగే అవకాశాన్ని తక్కువ చేస్తుంది.

Water
నౌకలో పొ డిగింపులు, వీల్ హౌస్ మార్పులు మరియు ట్యాంక్
పున: రూపకల్పన వంటి పెద్ద మార్పులు చేయవద్దు . ఇవి
ఓడ యొక్క స్థి రత్వాన్ని తగ్గిస్తా యి.
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అన్ని డాగ్ లను (డో ర్ హ్యాండిల్స్)
క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి
మరియు గ్రీజు చేయండి.

అన్ని బల్క్హెడ్లు నీరు ట�ైట్ గా
ఉండేలా చూసుకోండి.

స్థిరత్వం
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చేపల వేట ప్రాంతానికి మరియు తిరిగి నౌకాశ్రయానికి వెళ్ళడం
నౌక యొక్క స్థి రత్వాన్ని కాపాడుతుంది
•

•

•

•
•
•

•
•

నౌక బిల్డ ర్ అందించిన స్థి రత్వ బుక్లెట్లోని సిఫారసుల ప్రకారం ఓడను లోడ్ చేయండి. ఓడను
ఎప్పుడూ ఓవర్లోడ్ చేయవద్దు . నౌక యజమానులు ఈ నౌకను సముద్రం లో ఎక్కువ రోజులు
ఉంచటం కొరకు ఇంధనం, ఐస్ మరియు ఇతర సదుపాయాలతో ఓవర్లో డ్ చేయకుండా
చూసుకోవాలి.

ఓడ యొక్క సామర్థ్య పరిమితులకు అనుగుణంగా ఫిషింగ్ ట్రిప్పులను లెక్కించాలి మరియు
ప్రణాళిక సిద్దం చేయాలి. డ్రా ఫ్ట్ మార్కులు మరియు లోడ్ ల�ైన్ మార్కులు నౌక ఓవర్లో డ్ కాదా అని
నిర్ణయించడానికి అద్భుతమ�ైన సాధనాలు.

డెక్ మీద లేదా హాచ్లో చేపల మందగింపును ఉంచవద్దు . స్వేచ్ఛగా కదలగల చేపలు ఓడను
తక్కువ స్థిరంగా చేస్తా యి. సర�ైన తొలగించగల విభజన బో ర్డు లు చేపల భారాన్ని స్థి రంగా
ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
గిల్ నెట్స్ లేదా రింగు వలలు వించెస్ ద్వారా లాగేటప్పుడు స్థిరత్వం పట్ల తీవ్ర శ్రద్ధ వహించండి.
వలలో చేపల అధిక భారం నౌక యొక్క స్థి రత్వాన్ని తీవ్రంగా తగ్గిస్తుంది.

చాలా రోజులు సముద్రం లో ఉండే నౌకలు తమ ఎండు చేపలను వీల్ హౌస్ ప�ైన పెద్దమొత్తంలో
పేర్చుతారు. నౌక యొక్క స్థి రత్వం గణనీయంగా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇది చేయకూడదు.

సాధ్యమ�ైనప్పుడల్లా , ఉచిత ఉపరితల ప్రభావం నౌక యొక్క స్థి రత్వాన్ని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి
ట్యాంకులను సగం నింపడానికి అనుమతించవద్దు . ట్యాంకులు పూర్తిగా నిండి లేదా పూర్తిగా
ఖాళీగా ఉండాలి.
నౌక చాలా మృదువుగా లేదా చాలా గట్టిగా లేకుండా, ఎల్ల ప్పుడూ నౌక యొక్క మంచి స్థిరత్వాన్ని
కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించండి.
బిల్జెస్ను క్రమం తప్పకుండా పంప్ చేయండి మరియు అవి ఖాళీగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

మీరు ప్రమాదంలో ఉంటే….

మ నౌక ఊగుతున్న తీరుప�ై మీరు నిరంతరం శ్రద్ధ వహించాలి. నౌక రోల్ పూర్తి చేయడానికి
ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటే, మీ స్థిరత్వం తగ్గుతుంది మరియు మీరు ప్రమాదంలో
ఉన్నట్
లు . రోల్ ముగింపు చూడండి. వెంటనే నిటారుగా ఉన్న స్థా నానికి తిరిగి రావడానికి
బదులుగా ఓడ రోల్ చివరిలో వేలాడుతుంటే మీరు నిజంగా ప్రమాదంలో ఉన్నారు.
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71

ఇంజిన్ వ�ైఫల్యం విషయంలో ఎలా వ్యవహరించాలి

ఇంజిన్ వ�ైఫల్యం సంభవించినప్పుడు మీరు పరిసథి ్తిని ఎలా నిర్వహించాలో తెలుసుకోవాలి. కింది
అంశాలు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి సహాయపడతాయి.
మీ ఖచ్చితమ�ైన స్థా నాన్ని కనుగొని, మీ సహాయం కొరకు ఆప్రాంతంలోని స్థా నిక అధికారులకు
మరియు ఇతర నౌకలకు తెలియజేయండి. మీ ఖచ్చితమ�ైన స్థా నం గురించి మీరు వారికి
తెలియజేసినట్
లు నిర్ధారించుకోండి.

•

•

చార్టు లో మీ స్థా నాన్ని ప్లా ట్ చేయండి మరియు కదలికను గమనించండి. మీరు భూమి నుండి
దూరంగా వెళుతుంటే మీ వలలను తాడులాగా చేసి, చివర యాంకర్ను కట్టుకుని సముద్రంలో
పడవేయండి. డ్రిఫ్ట్ తగ్గించడానికి మరియు మీ స్థా నాన్ని ప్రా రంభ స్థా నానికి దగ్గ రగా ఉంచడానికి
ఇది మీకు సహాయం చేస్తుంది.

•

అందుబాటులో ఉంటే సముద్ర యాంకర్ను వదలండి.

•

మరమ్మత్తు నిర్వహించగలిగితే మీ వద్ద ఉన్న విడి భాగాలను ఉపయోగించి ఇంజిన్ను రిపేర్
చేయడానికి ప్రయత్నించండి.

మీరు ప్రమాద హెచ్చరికను ఇవ్వవచ్చు
•
•

VHF ఛానల్ 70;

8 218.7 KHz, 4207.5 KHz, 6312 KHz, 12577 KHz లేదా 16804.5 Khz MF /HF
పౌన పున్యాలప�.ై
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

మరమ్మత్తు మీ నియంత్రణకు మించి ఉంటే మీకు సహాయపడాటానికి సమీపంలోఉన్న నౌకల
కోసం వెదకండి.
మీ బ్యాటరీ సామర్ధ్యాన్ని ఆదా చేయడానికి రేడియో వాడకాన్ని తగ్గించండి.

రోజుకు కనీసం రెండుసార్లు మీ స్థా నం గురించి స్థా నిక అధికారులకు తెలియజేయండి.

కెప్టెన్ భయపడకుండా సిబ్బందిని ఖచ్చితంగా తన ఆదేశంలో ఉంచాలి.

కదలిక భూమి వ�ైపు ఉంటే, నౌకను ప్రవహించనివ్వండి. అందుబాటులో ఉంటే తెరచాపను
ఉపయోగించండి.

మీ తాగునీరు మరియు నిత్యావసర వస్తు వులను తగ్గించండి, సముద్రంలో ఎక్కువ కాలం
జీవించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
నౌకాల నిర్వహణ మరియు ఇతర హార్డ్ వర్క్ వంటి రోజువారీ పనుల కోసం సిబ్బందిని నిమగ్నం
చేయవద్దు , తద్వారా వారు వారి శరీర శక్తిని కాపాడుకోవచ్చు.
మీకు సహాయపడే ఒక నౌకను కనుగొనటానికి ఒక నిఘా ఉంచండి

విహెచ్ఎఫ్ రేడియో నౌకలో అందుబాటులో ఉంటే ఇతర నౌకల దృష్టికి ఛానల్ 16 లో SOS
లేదా MAY DAY సిగ్నల్లను పంపండి.

మీరు సమీపంలో ఉన్న నౌకను చూడగలిగితే ఈ క్రింది చర్యలను చేయడం ద్వారా దాని దృష్టిని
ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నించండి:

వీల్హౌస్ ప�ైన లేదా కనిపించే
మరొక ప్రదేశం ప�ైన నిలబడి
నెమ్మదిగా మరియు పదేపదే మీ
చేతులను ప�ైకి కిందకు విస్త రించి,
తగ్గించండి.
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కాపాడటానికి వచ్చిన నౌక మీ స్థా నాన్ని
చూడగలిగేలా, తేలికపాటి రేఖ చివర నౌక నుండి
కొద్ది దూరంలో తేలియాడే బకెట్లో నూనెలో
నానబెట్టిన రాగ్లను కాల్చడం ద్వారా పొ గ మరియు
మంటను తయారు చేయండి.

అద్దం లేదా ఇతర ప్రతిబింబించే
వస్తు వును ఉపయోగించి సూర్యరశ్మిని
సమీపించే నౌకకు నిరంతరం
ప్రతిబింబించండి.
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ఒక గుంపుగా ఉండి
ప్రయాణిస్తు న్న ఓడ యొక్క
దృష్టిని మరాల్చడానికి
అరవండి.

ముదురు రంగు కాన్వాస్ను వీల్ హౌస్
లేదా ఎక్కువగా కనిపించే ప్రదేశంలో
వేలాడదీయండి.
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ఒక చదరపు జెండా లేదా గుడ్డ ను
ప�ైన లేదా క్రింద ఒక బంతిని బంతి
ఉండేలా లేదా బంతిని పో లిన
ఏద�ైనా వేలాడదీయండి.

నౌకలో అందుబాటులో
ఉంటే ఎరుపు రంగు
మంటలుగల ప్లేయర్ల ను
ఉపయోగించండి.
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"చార్లీ" జెండాతో పాటు మాస్ట్ మీద
"నవంబర్" జెండాను
వేలాడదీయండి.

సమీపించే నౌక
అందుబాటులో ఉంటే మీ
విజిల్ను నిరంతరం
ఊదండి.
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నారింజ రంగు పొ గ
సంకేతాలను
ఉపయోగించండి.

మీ టార్చ్ లేదా ఫ్లాష్ లైట్ను సమీపించే ఓడ యొక్క
వీల్ హౌస్క
 ు నేరుగా ఫ్లాష్ చేయండి. సమూహంతో
కూడిన సిగ్నల్ ఉపయోగించండి
● ● ● – – – ● ● ● (SOS) మోర్సే కోడ్ లో.
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•

సిబ్బంది ఎప్పుడ�ైనా సముద్రపు నీరు త్రా గడానికి అనుమతించవద్దు .

•

సముద్రపు గాలికి మరియు సముద్రపు నీటికి గురికావద్దు .

•

మద్యం లేదా పక్షుల రక్తం తాగవద్దు .

•

ప్ రో టీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇది మీ శరీరాన్నినిర్జ లీకరణ
చేస్తుంది. కార్బోహ�ైడ్రేట్ మరియు గ్
లూ కోజ్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోండి.

•

ఉష్ణ మండల ప్రాంతాల్లో ఒక వ్యక్తి జీవించడానికి రోజుకు ఒక లీటరు మంచినీరు సరిపో తుందని
గుర్తుంచుకోండి.

•

వర్షపు నీటిని శుభ్రమ�ైన పాత్రలలో
చేయండి.

•

మీ శరీరాన్ని నిర్జలీకరణ చేసే అవకాశం ఉన్నందున పొ గతాగవద్దు .

•

తీరని పరిసథి ్తిలో, వస్త రం్ తో చేసిన గరాటును ఉపయోగించి ఆకలితో పో రాడటానికి మీరు
ప్లాంక్ టాన్ (పాచి) ని సేకరించవచ్చు. మీరు కొంతకాలం సముద్రపు నీటి ద్వారా గరాటు
వస్త్రా న్ని లాగినప్పుడు కాడ్ చివర పాచి నిక్షేపాలను చూడవచ్చు. చొక్కా యొక్క స్లీ వ్ ఈ
ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించవచ్చు. వీటిని తినడం వల్ల మీ శరీరానికి మంచినీటి
అవసరం పెరుగుతుందని గుర్తుంచుకోండి. చేపల వెన్నెముక ద్రవాలు కూడా మంచినీటిని
కలిగి ఉంటాయి మరియు సురక్షితంగా పీల్చుకొని మింగవచ్చు.

•

రక్షణ అంత సులభం కాదు. దీనికి చాలా సమయం పట్ట వచ్చు. అందువల్ల ఓపికపట్టండి.

•

వేరే నౌక సిబ్బందిని మాత్రమే రక్షించగలిగితే, ములుగుతున్న నౌకను మరచి సిబ్బందిని
రక్షించండి.

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముద్రంలో భద్రత

సేకరించి భవిష్యత్తు లో ఉపయోగం కోసం నిల్వ

ల�ైఫ్ తెప్పలు మరియు ల�ైఫ్ జాకెట్లు

ల�ైఫ్ జాకెటలు ్ నౌకలో ఉండటం తప్పనిసరి. ఈ పరికరాలు అత్యవసర పరిసథి ్తుల్లో ప్రా ణాలను
కాపాడుతాయి. ఉదాహరణకు, ఒక నౌకను ములిగిపో తుంటే ల�ైఫ్ జాకెట్ ఒక వ్యక్తిని ఎక్కువ సమయం
వరకు తేలేలా ఉంచుతుంది. ఏదేమ�ైనా, సముద్రపు నీటిలో ఎక్కువసేపు ఉండటం వలన నిర్జలీకరణ,
బలహీనత మరియు శరీర ఉష్ణో గ్రత ప్రమాదకరంగా తగ్గుతుంది. తీరని పరిసథి ్తిలో, ఒక రెస్క్యూ బో ట్
వచ్చే వరకు ఒక వ్యక్తిని తేలుతూ ఉంచడానికి ల�ైఫ్ జాకెట్ సహాయపడుతుంది.

అనేక ల�ైఫ్ తెప్పలు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ల�ైఫ్ తెప్ప పూర్తి సిబ్బందికి వసతి కల్పించే
సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. లోత�ైన సముద్రంలో ల�ైఫ్ తెప్ప చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, సిబ్బంది
వారాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం జీవించగలుగుతారు. కొన్ని సందర్భాల్లో , సిబ్బంది 100 రోజుల
లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం ల�ైఫ్ తెప్పలో మనుగడ సాగించారు.

సముద్రంలో మనుగడ
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ల�ైఫ్ తెప్ప వీటిని కలిగి ఉండాలి:
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•

ఒక తేలికపాటి రెస్క్యూ క్వాయిట్ (రింగ్), 30 మీటర్ల కంటే తక్కువ కాకుండా తేలిక�ైన
తాడుతో జతపరచి ఉంచాలి.

•

నిటారుగా ఉన్న ఒక భద్రతా కత్తి , తేలికపాటి పిడి మరియు లాన్యార్డ్ జతచేయబడి,
పేయింటర్ ల�ైఫ్ తెప్పకు జతచేయబడిన ప్రదేశానికి సమీపంలో రాఫ్ట్ వెలుపలి భాగంలోని
సంచిలో ఉంచబడుతుంది. అదనంగా, ల�ైఫ్ తెప్పలో రెండవ భద్రతా కత్తి తో (మడత రకానికి
చెందినది) ఉంచాలి.

•

ఒక తేలికపాటి బెయిలర్ అనేది ల�ైఫ్ తెప్ప కోసం అవసరం, ఇది 12 మందికి మించకుండా
ఉండటానికి అనుమతించబడుతుంది. ఏదేమ�ైనా, 13 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది
వ్యక్తు ల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న ల�ైఫ్ తెప్ప కోసం, రెండు తేలికపాటి బెయిలర్లు అవసరం.

•

రెండు స్పాంజ్లు.

•

ఆమోదించబడిన రెండు సముద్ర-యాంకర్లు, ఒక్కొక్కటి షాక్ రెసిస్టెంట్ హాసర్ మరియు
ట్రిప్పింగ్ ల�ైన్ కలిగి ఒకటి విడిగా మరొకటి ల�ైఫ్ తెప్పతో శాశ్వతంగా జతచేయబడిన విధంగా
ఉండాలి. ల�ైఫ్ తెప్పలువిస్త రించినా లేదా నీటిలో ఉన్నప్పుడు ల�ైఫ్ తెప్పను గాలికి
అనుగుణంగా అత్యంత స్థిరమ�ైన పద్ధ తిలో ఉంచుతుంది . ప్రతి సముద్ర యాంకర్ యొక్క
హాసర్ మరియు ట్రిప్పింగ్ ల�ైన్ యొక్క బలం అన్ని సముద్ర పరిసథి ్తులకు తగిన రీతిగా
సరిపో తాయి. సముద్ర యాంకర్ రేఖ యొక్క ప్రతి చివరన ఒక స్వివెల్ తో అమర్చబడి ఒక
రకంగా ఉండాలి, ఇది దాని ముసుగు రేఖల మధ్య లోపలికి తిరిగే అవకాశం లేదు.

•

రెండు తేలికపాటి తెడడు ్లు.

•

మూడు టిన్ ఓపెనర్లు. ప్రత్యేక టిన్-ఆపరేటర్ బ్లేడలు ్ కలిగిన భద్రతా కత్తు లు ఈ అవసరానికి
సంతృప్తి కరంగాఉంటాయి.

•

ఉపయోగం తర్వాత గట్టిగా మూసివేయబడే వాటర్ఫ్రూఫ్ కేసులో ఆమోదించబడిన ప్రథమ
చికిత్స వస్తు సామగ్రి.

•

ఒక విజిల్ లేదా సమానమ�ైన సౌండ్ సిగ్నల్.

•

అవసరాలకు అనుగుణంగా నాలుగు రాకెట్ పారాచూట్ మంటలు.

•

అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆరు చేతి మంటలు.

•

అవసరాలకు అనుగుణంగా రెండు తేలికపాటి పొ గ సంకేతాలు.

•

మోర్స్ సిగ్నలింగ్కు అనువ�ైన ఒక వాటర్ప్
రూ ఫ్ ఎలక్ట్రిక్ టార్చ్తో పాటు ఒక స్పేర్ బ్యాటరీ
మరియు వాటర్ప్
రూ ఫ్ కంట�ైనర్లో ఒక స్పేర్ బల్బ్.

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముద్రంలో భద్రత

•

సమర్థవంతమ�ైన రాడార్ రిఫ్లెక్టర్.

•

ఓడలు మరియు విమానాలకు సిగ్నలింగ్ కోసం దాని ఉపయోగం గురించి సూచనలతో ఒక
పగటి సిగ్నలింగ్ అద్దం.

•

జలనిరోధిత కార్డు ప�ై లేదా జలనిరోధిత కంట�ైనర్లో ప్రా ణాలను రక్షించే సంకేతాల యొక్క ఒక
ప్రతి.

•

ఫిషింగ్ టాకిల్ యొక్క ఒక సెట్.

•

ల�ైఫ్ రేఫ్ట్ల లో ఉండే ప్రతి వ్యక్తికి 10,000 కిలోజౌల్స్ కంటే
తక్కువ కాకుండా ఆహార పధార్దా లు కలిగి ఉండాలి. ఈ
పధార్దా లు గాలి చొరబడని ప్యాకేజింగ్లో నిల్వ చేయబడి
మరియు గట్టిగా బిగించిన కంట�ైనర్లో ఉంచబడతాయి.

•

ల�ైఫ్ రాఫ్ట్ లో ఉండే ప్రతి వ్యక్తికి మొత్తం 1.5 లీటర్ల మంచినీటిని కలిగి ఉన్న వాటర్టైట్
రిసెపటా ్కిల్స్ ఉండాలి. వీటిలో ప్రతి వ్యక్తికి 0.5 లీటర్లు రెండు రోజుల్లో సమానమ�ైన మంచినీటిని
ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం గల డి-సాల్టింగ్ ఉపకరణం ద్వారా భర్తీ చేయవచ్చు.

•

ఒక తుప్పు పట్ట ని తాగు నీటి పాత్ర.

•

ఒక కప్పు తాగడానికి.

•

ప్రతి వ్యక్తికి ఆరు మోతాదుల యాంటీ-సీ-సిక్నెస్ మందులు
సంచి;

•

మనుగడ ఎలా ఉండాలో సూచనలు.

•

తక్షణ చర్య కోసం సూచనలు.

•

కనీసం ఇద్ద రికి ఉష్ణ రక్షణ షీటలు ్.

Nutrition
1000 Kilojoules =
239 calories

మరియు ఒక సె-సిక్నెస్
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ప్రా ణ రక్షణకు ప్రత్యామ్నాయ కట్ట లు

ల�ైఫ్ బూయ్ అందుబాటులో లేనట్ల యితే వలలోని కట్ట లతో తయారు చేసిన ల�ైఫ్ బెల్ట్*

గాలితో కూడిన ల�ైఫ్ తెప్పకు ప్రత్యామ్నాయంగా
పెద్ద పడవలకు FRP ల�ైఫ్ ఫ్లో ట్*

చిన్న తరహా మత్స్యకారుల సముద్రంలో ల�ైఫ్ ఫ్లో ట్ /
ప్రాంప్టింగ్ భద్రత | BOBP-IGO

సముద్రంలో భద్రతప�ై ప�ై వీడియో ఫిల్మ్ చూడటానికి:

https://www.youtube.com/watch?v=rzkkgAS2VAQ
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*

బంగ్లా దేశ్లోని కాక్స్ బజార్లో ‘కోస్ట ల్ ఫిషింగ్ కమ్యూనిటీల సాధికారత జీవనోపాధి
97/07)’ ప�ై బంగ్లా దేశ్ ప్రభుత్వం / యుఎన్డిపి ప్రా జెక్ట్ కింద అభివృద్ధి చేయబడింది.

*

భారతదేశంలోని ఆంధ్రపద
్ర ేశ్లో ‘తుఫాను సమయంలో జీవిత నష్టాన్ని తగ్గించే
(TCP/IND/6712)’ ప�ై ఎఫ్.ఏ.ఓ సాంకేతిక సహకార కార్యక్రమం కింద అభివృద్ధి చేయబడింది.

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముద్రంలో భద్రత

భద్రత (బిజిడ/
చర్యలు

చలి వలన ప్రమాధాలు
(మనుగడ పద్ధ తులు)

సముద్రంలో చల్ల టి నీటికి గురికావడం వల్ల శీతలీకరణ జరిగటం మరణానికి చాలా తరచుగా కారణం.
మునిగిపోయే ప్రమాదం కంటే చలికి గురికావడం వల్ల చనిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని నౌక
విపత్తు ల పరిశోధనలో తేలింది.

చలికి గురికాకుండా మిమ్మల్ని ఎలా రక్షించుకోవాలో మరియు చలికి గుర�ైన వ్యక్తు లతో ఎలా
వ్యవహరించాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చలి కారణంగా ఒక వ్యక్తి అసమర్థు డవుతాడు మరియు
తరువాత అతను / ఆమె దాని కారణంగా మునిగిపో వచ్చు. మానవ శరీరం యొక్క సాధారణ ఉష్ణో గ్రత
సుమారు 37°C. ఉష్ణో గ్రత 40-41°C కు పెరిగినప్పుడు, ఇది వ్యక్తు లను మతిస్థిమితం లేని స్థితిలో
ఉంచుతుంది. ఉష్ణో గ్రత 33°C లేదా అంతకంటే తక్కువకు పడిపో తే, వ్యక్తి అపస్మారక స్థి తిలో ఉంటాడు.
సుమారు 25°C వద్ద లేదా 25°C కంటే తక్కువ ఉష్ణో గ్రత వద్ద గుండె కొట్టుకోలేనందున మరణం
సంభవిస్తుంది.

ఒక వ్యక్తి చల్ల టి నీటిలో పడిపో యినప్పుడు, నీరు వెంటనే బట్ట ల్లో కి చొచ్చుకుపో తుంది. బట్ట లలోని గాలి
యొక్క ఇన్సులేటింగ్ పొ ర నీటి ద్వారా స్థా నభ్రంశం చెందుతుంది మరియు చర్మాన్ని భాగా
చల్ల పరుస్తుంది. నీరు 30°C కంటే తక్కువగా ఉంటే, వేడిని కాపాడే ప్రయత్నంలో చర్మం యొక్క రక్త
నాళాలు ఇరుక�ైనవి అవుతాయి, అయినప్పటికీ, ఈ చర్య బాధితుడికి శరీర వేడిని కాపాడటానికి
సహాయపడదు.

కండరాలను బిగించడం ద్వారా శరీరం ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మరియు
ఈ చర్య ఫలితంగా వణుకు వస్తుంది. ఉష్ణో గ్రత తగ్గుతూ ఉంటే, వణుకు తగ్గుతుంది మరియు వ్యక్తి ఇకప�ై
చలిని
అంత
ఎక్కువ
స్థా యికి
అనుభవించడు, నెమ్మదిగా అపస్మారక
స్థి తికి వెళతా ్డు.
ఒక సిబ్బంది సభ్యుడు చల్ల టి నీటిలో
పడితే, వ్యక్తి యొక్క అవయవాలు కొంత
స్తంభింపజేయబడతాయి మరియు వ్యక్తి
పక్షవాతాన్ని
అనుభవించవచ్చు.
అతడు / ఆమె రక్షణ కోసం అతనికి /
ఆమెకు విసిరిన ఏ ల�ైనును పట్టుకోలేక
పో వచ్చు.
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మీరు చల్ల టి నీటిలో పడితే, మనుగడ కోసం మీరు ఈ క్రింది వాటిని చేయవచ్చు:
మీ శరీరంలోని చాలా భాగాలను నీటికి దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి. అధిక గాలి వేగంతో
కూడా నీరు గాలి కంటే 5-6 రెటలు ్ ఎక్కువ చల్ల బరుస్తుందని దయచేసి గుర్తుంచుకోండి.
•
•
•
•
•

భయపడవద్దు . మీ శ్వాసను నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించండి, మరియు రక్షించేవారి
దృష్టిని పొ ందడానికి అరవండి లేదా సంకేతాలు చేయండి.

మీరు ల�ైఫ్ జాకెట్ ధరించకపో తే, పట్టుకోవటానికి లేదా ఎక్కడానికి ఏద�ైనా తేలుతున్నవస్తు వు
ఉందేమో మీ చుట్
టూ చూడండి.

మీరు ల�ైఫ్ జాకెట్ ధరిస్తే, ఉష్ణ నష్టాన్ని తగ్గించడానికి, సాధ్యమ�ైనంత కదలిక లేకుండా
ఉండండి మరియు మీ తల మరియు మెడను నీటి నుండి దూరంగా ఉంచండి.
మీరు ఈత కొట్టాలంటే శక్తిని ఆదా చేయడానికి మరియు కదలికను తగ్గించడానికి
ప్రయత్నించండి.
మీరు నీటిలో ఎక్కువ మందితో ఉంటే కలిసి ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

హైపో థెర్మియా
హ�ైపో థెర్మియా తక్కువ శరీర ఉష్ణో గ్రత యొక్క పరిసథి ్తి. చల్ల టి నీటిలో ముంచడం లేదా తగినంత
దుస్తు లు లేదా చల్ల ని వాతావరణం, తడి మరియు గాలులతో కూడిన పరిసథి ్తులలో ఉన్నప్పుడు
కప్పడం వల్ల దీర్ఘకాలిక ఉష్ణ నష్టం జరుగుతుంది. ప్రా ణాలతో బయటపడిన వారందరికీ, ముఖ్యంగా
ఖాళీ నావలో ఉన్నవారికి అల్పోష్ణ స్థితి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అల్పోష్ణ స్థితి ప్రా ణాంతకం అని ప్రా ణాలతో
బయటపడిన వారందరూ తెలుసుకోవాలి. దీని ప్రా రంభం వేగంగా ఉంటుంది మరియు ప్రా ణాలతో
బయటపడిన వారు దీనిని గుర్తించకపో తే, మరణం ఒక గంటలోపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అల్పోష్ణ స్థితి
యొక్క పరిసథి ్తి దాని స్థితిని గ్రహించలేము, కాబట్టి మీరు అల్పోష్ణ స్థితి సంకేతాలను తెలుసుకోవడం
చాలా ముఖ్యం.
అల్పోష్ణ స్థితిని దీని ద్వారా గుర్తించవచ్చు:
•
•
•
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ఎక్కువ శరీర వేడిని ఉత్పత్తి చేయడానికి శరీరం యొక్క వణుకు.

అసౌకర్యం, నీరసపడటం, పేలవమ�ైన సమన్వయం, తిమ్మిరి, బలహీనమ�ైన ప్రసంగం;
దిక్కుతోచని స్థితి మరియు మానసిక గందరగోళం.
స్పర్శ సెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది, మాటలు మందగించవచ్చు మరియు పెదవులు, చేతులు
మరియు కాళ్ళు ఉబ్బిపో వచ్చు.

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు సముద్రంలో భద్రత

అల్పోష్ణ స్థితి చికిత్సకు ఈ క్రింది చర్యలు తీసుకోవచ్చు:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

ఆవిరి అవ్వడం లేదా బహిర్గతం కారణంగా మరింత ఉష్ణ నష్టాన్ని నివారించండి. తడి
మరియు గాలి పరిసతుల
్థి
నుండి భాదితునకు ఆశ్రయం ఇవ్వండి.
భాదితుని వంటికి బాహ్య వేడిని వంటికి దగ్గ రగా ఉంచండి.

వెచ్చదనం కోసం ఇతర వ్యక్తు ల పక్కన భాదితుణ్ణి ఉంచండి. కవర్ల క్రింద భాధితుని చేతులు
మరియు కాళ్ళు శరీరానికి దగ్గ రగా చేయడం, అతని / ఆమె శరీరానికి తగినంత వేడిని
అందించడానికి వేగవంతమ�ైన మార్గం.
వ్యక్తితో అనవసరమ�ైన శారీరక సంబంధాన్ని నివారించండి.

భాదితుడు స్పృహలో ఉన్నప్పుడు, అతనికి / ఆమెకు వెచ్చని తీపి పానీయం ఇవ్వండి.

గాలి ఉష్ణో గ్రత, నీటి ఉష్ణో గ్రత కంటే తక్కువగా ఉంటే దుప్పటి కప్పవద్దు . దుప్పటి ముందుగా
వేడి చేయకపో తే తప్ప దుప్పటితో చుట్ట వద్దు . (వేడి చేయని దుప్పట్
లు బాహ్య ఉపరితలం
నుండి శరీర ఉపరితలం యొక్క చల్ల ని ఉపరితలాన్ని ఇన్సులేట్ చేస్తా యి).
శరీరం లేదా అవయవాలకు మసాజ్ చేయవద్దు .

అపస్మారక స్థి తిలో ఉన్నవారికి ఘనపదార్థా లు లేదా ద్రవాలను తినిపించవద్దు .
మద్యం ఇవ్వవద్దు .

మునిగి ఉన్న పాదం (ఇమ్మర్షన్ ఫుట్)

చల్ల టి నీటిలో ఒక అవయవం చాలాఎక్కువ సేపు ఉన్నప్పుడు ఇమ్మర్షన్ ఫుట్ సంభవిస్తుంది.
అవయవం చల్ల గా మరియు తడిగా మారుతుంది, ఫలితంగా రక్త పస
్ర రణ సరిగా ఉండదు. ఇది వచ్చిన
భాగం వాపు, తిమ్మిరి మరియు నెప్పిగా ఉంటుంది మరియు తరువాత చర్మం రంగు పాలిపో తుంది.
ఇమ్మర్షన్ పాదం చికిత్స క్రింది విధంగా ఉంటుంది:
•
•
•
•
•

భాదితుణ్ణి వెచ్చగా ఉంచండి మరియు శరీరం యొక్క వెలికితీసిన భాగం ఎత్తు లో ఉందని
నిర్ధారించుకోండి.

మొదట భాదితుని యొక్క శరీరాన్ని తరువాత అవయవాల ను వేడిగా ఉంచండి,
అవయవాలకు మసాజ్ చేయవద్దు .
పూతల లేదా బొ బ్బలు సంభవించినట్ల యితే, వాటిని శుభ్రమ�ైన గుడ్డ తో కట్టండి.

బూట్
లు మరియు సాక్స్లను తొలగించి, కాళ్ళు మరియు పాదాలను ఆరబెట్టండి మరియు
అవయవాలలో కదలికలు చేయండి.

పాదాలను పొ డి దుస్తు లలో ఉంచండి లేదా వేడిగా ఉంచడానికి ఇతర ప్రా ణాలతో ఉన్నవారి
పక్కన ఉంచండి.
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వేడి బొ బ్బలు

బయట విధులనునిర్వర్తించే సభ్యులు సూర్యరశ్మిని నివారించడానికి వీల�ైనంతవరకు వారి చర్మాన్ని
కప్పడానికి జాగ్రత్త వహించాలి. వారు వీల�ైనంత వరకు ఎండ నుండి దూరంగా ఉండాలి. వడదెబ్బ
పొ క్కులకు దారితీసే అవకాశం ఉంది మరియు సంక్రమణ ప్రమాదాన్ని నడుపుతుంది.
సన్ బర్న్ ను తేలికపాటి బొ బ్బ గా పరిగణించాలి. బొ బ్బలను చిదపారాదు కాని క్రిమినాశక క్రీమ్ రాసి
మరియు గుడ్డ చూట్టండి.

వేడి ఉప్పునీరు వల్ల పుండ్లు

ప్రా ణాలతో బయట పడ్డ భాదితుడి చర్మం ఉప్పు నీటితో తడిసినందువల్ల ఇవి సంభవిస్తా యి, అంటే
మనుగడకోసం రక్షించే నౌక లో నీటిలో కూర్చోవడంవల్ల . ఉప్పు నీటితో తడసిన చర్మం లోని చిన్న
కోతలు మరియు గీతలు ఇన్ఫెక్షన్ కు నిరోధకతను కలిగి ఉండవు.

బొ బ్బలు లేదా పుండ్లు పిండి వేయకండి, కాని వాటిని నయం చేయడానికి క్రిమినాశక క్రీమ్ రాసి
మరియు డ్రెస్సింగ్ చేయండి.

మనుగడ కోసంరక్షణ నౌకలో ఉండటంవల్ల చాలా రోజుల తరువాత చాటింగ్ పుండ్లు పిరుదులప�ై ఏర్పడే
అవకాశం ఉంది.

శారీరక విధివిధానాలు

మూత్రా శయం మూత్రం లేకుండా ఉండటానికి బతికున్న వారందరూ తరచుగా మూత్ర విసర్జన చేయాలి.
లేకపో తే, ఇది తీవ్రమ�ైన పరిణామాలను కలిగిస్తుంది, ఎందుకంటే మూత్రపిండాలు మూత్రాన్ని ఉత్పత్తి
చేస్తా యి. మూత్రా శయంలో మూత్రాన్ని నిలుపుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు, ఎందుకంటే
మూత్రం నుండి నీటిని సాధారణ ప్రసరణలోకి పునరుద్ధ రించలేము.
భాధితులు మొదటి రెండు రోజుల తర్వాత మలబద్ధ కం వచ్చినట్ల యితే ఆందో ళన చెందనవసరం లేదు.
ల�ైఫ్ తెప్ప లో అత్యవసర రేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది.

నిర్జ లీకరణ

మానవ శరీరంలో సుమారు 40 లీటర్ల నీరు ఉంటుంది, వీటిలో జీవనాన్ని నిర్వహించడానికి సుమారు
25 లీటర్లు అవసరం. ప్రతిరోజూ ఆహారం లేదా నీరు తీసుకోనప్పుడు ఒక విశ్రాంత వ్యక్తి కోల్పోయే
సాధారణ నీరు ఒక లీటరు. అందువల్ల అదనపు నీటి నష్టం లేకపో తే ఒక వ్యక్తి రెండు వారాల పాటు
జీవించాలి.
శ్రమ, చెమట, వాంతులు, విరేచనాలు, మూత్రం తాగడం, సముద్రపు నీరు త్రా గటం లేదా చేపలను
తినడం లేదా పీల్చటం వల్ల వేగవంతమ�ైన నీటి నష్టం జరుగుతుంది. శ్రమను సాధ్యమ�ైనంతవరకు
నివారించాలి. ముఖ్యంగా ఉష్ణ మండలంలో, చెమటను వీల�ైనంత వరకు తగ్గించాలి. సముద్రంలో
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వాంతులు రాకుండా మందు బిళ్ళలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాంతులు శరీరంలో నీటి శాతన్ని
తగ్గిస్తా యి.
మూత్రంలో నీటిలో కరిగే విష వ్యర్థ పదార్థా లు ఉంటాయి. ఈ వ్యర్థ ఉత్పత్తు లు శరీరానికి ఉపయోగపడవు.
పరిసథి ్తి యొక్క తీరని స్వభావంతో సంబంధం లేకుండా మూత్రం తాగకూడదు.

ప్రా ణాలతో బయటపడినవారు సముద్రపు నీటిని తాగకూడదు ఎందుకంటే ఇది నిర్జ లీకరణాన్ని
పెంచుతుంది, ఇది వినియోగం తరువాత కూడా కొనసాగుతుంది. అందువల్ల ఇది ఘోరమ�ైన
తప్పిదమని నిరూపించవచ్చు.

ప్రా ణాలతో బయటపడినవారు పొ డి మరియు పగుళ్
లు ఉన్న పెదాలకు సముద్రపు నీటిని
ఉపయోగించాలనే ప్రలోభ పడరాదు.

మతిమరుపు మరియు మానసిక భంగం

సముద్రపు నీరు త్రా గటం వల్ల మతిమరుపు ఎక్కువగా వస్తుంది. ఒక మతిమరుపు వ్యక్తికి భ్రమలు
ఉంటాయి దానివల్ల కొన్నిసార్లు నీటిలో దూకడానికి కూడా ప్రయత్నించవచ్చు. మతిభ్రమించిన వ్యక్తితో
వాదించడం అసాధ్యం; సంయమనం అవసరం కావచ్చు. అలసట, గాయాలు మొదల�ైన వాటి నుండి
ప్రా ణాలతో బయటపడినవారు అహేతుకంగా లేదా తేలికగా మారవచ్చు. ఏద�ైనా ఆకస్మిక అహేతుక
చర్య కోసం వారు వీల�ైనంతవరకు హాస్యంగా ఉండాలి, మరియు వారిని జాగ్రత్తగా చూడాలి.

పరిశుభ్రత

ప్రా ణాలతో బయటపడిన వారి చర్మం, నోరు శుభ్రంగా ఉంచాలని కోరాలి. ఉప్పు మరియు ధూళి మరియు
ఉప్పు కప్పబడిన దుస్తు లు దానిప�ై రుద్ద డం ద్వారా చర్మానికి వ్యాధి సో కే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణో గ్రత
వర్షపు నీటిలో స్నానం చేయడం, మరియు స్వచ్ఛమ�ైన గాలికి ఎండలకు శరీరాన్ని బహిర్గతం
చేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. స్నానం చేస్తే, ప్రా ణాలతో బయటపడినవారిని ల�ైఫ్ ల�ైన్ల ద్వారా
చేరుకోవాలి మరియు ఈత కొట్ట డం ద్వారా శక్తిని వృథా చేయకూడదు. పెద్ద చేపల ప�ై ఒక కన్ను వేసి
ఉంచాలి.

ప్రా ణాలతో బయటపడిన వారి పెదవులు మరియు నాలుకలు వాపు అవుతాయని మరియు నోటిలో
లాలాజలం లేకపో వడం వల్ల వారి పెదవులు పగులే అవకాశం ఉంది. నోటి లోపలి భాగం దలసరిగా
దుర్వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంది.

సముద్రంలో మనుగడ
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చేయదగినవి మరియు చేయరానివి (నిర్ధా రణ మరియు విధానాలు)
1.

మీ ప్రయాణ ప్రణాళికను వారి రికార్డు ల కోసం హార్బర్ అథారిటీకి అప్పగించండి. దీనిలో సిబ్బంది
పేరలు ్ మరియు చిరునామాలు, పడవ యజమాని పేరు మరియు సంప్రదింపు వివరాలు, పడవ
పేరు మరియు రిజిస్ట ర్డ్ నంబర్, చేపలవేట చేపట్టాలని మీరు ఆశించే ప్రాంతం, తిరిగి వచ్చే తేదీ
సుమారుగా నౌకలో అందుబాటులో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు, మొదలైనవి.

2. మాగ్నెటిక్ దిక్సూచి దగ్గ ర లోహ వస్తు వులను ఉంచవద్దు . ఇది దిక్సూచి కార్డు ప�ై అదనపు
విచలనం అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది, దీని వల్ల మీ స్టీరింగ్ కోర్సులో గణనీయమ�ైన లోపాలు
సంభవిస్తా యి.

3. వాతావరణ సూచనను ఎల్ల ప్పుడూ గమనించండి మరియు చెడు వాతావరణం లో అప్రమత్తంగా
ఉండండి.

4. అగ్నిమాపక యంత్రా లు, ల�ైఫ్ జాకెటలు ్, ల�ైఫ్ రింగులు, ల�ైఫ్ కట్ట లు, ఫ�ైర్ పంపులు మరియు
గొట్టాలు, హో సులు, స్థా నాన్ని తెలిపే మంటలు మరియు సిగ్నల్స్ మొదల�ైనవి మీ భద్రతా
పరికరాలు మంచి స్థి తిలో ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

5. అగ్నిమాపక పో రాటంలో ప్రా థమిక జ్ఞానం, సముద్రంలో మనుగడ మరియు ప్రథమ చికిత్స
సిబ్బంది సభ్యులందరికీ తప్పనిసరి.
6. మీకు తగినంత ఇంధనం, మంచినీరు, ఆహార సదుపాయాలు మరియు ప్రథమ చికిత్స సౌకర్యాలు
ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

7. ఇంజన్
లు మరియు యంత్రా లు, ఇంధనాలు , ఉపకరణాలు మొదల�ైన వాటి కోసం విడి భాగాలు
అత్యవసర పరిసథి ్తుల్లో లేదా ఇంజను ఆగినప్పుడు ఉపయోగించడానికి నౌక లో అందుబాటులో
ఉండాలి.
8. మీ ఎస్ఎస్బి లేదా విహెచ్ఎఫ్ రేడియో,
జిపిఎస్ మరియు ఎకో సౌండర్ అందుబాటులో
ఉంటే తనిఖీ చేయండి.

9. బ్యాటరీల పరిసథి ్తి మరియు ఛార్జింగ్ వ్యవస్థ ను
తనిఖీ చేయండి.

10. విచలనం మరియు వ�ైవిధ్యం కోసం అయస్కాంత
దిక్సూచిని తనిఖీ చేయాలి. తీసుకున్న
కోర్సుల రికార్డు ను నిర్వహించండి.

11. గడిచే
సమయం
మరియు
వేగాన్ని
లెక్కించేటప్పుడు ప్రస్తు త మరియు రాబోయే
ఊహించిన గాలులు మరియు ప్రవాహాలను
లెక్కించండి.
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12. ప్రధాన షిప్పింగ్ మార్గా లు, పరిమితం చేయబడిన ప్రాంతాలు, ప్రక్కనే ఉన్న దేశాల సముద్ర జలాల
ప్రత్యేక ఫరిధి (ఇఇజెడ్) మొదల�ైన వాటితో సరిహద్దు లతో చార్టు లు అందుబాటులో ఉండాలి. చార్ట్
పని కోసం పరికరాలు అందుబాటులో ఉండాలి.

13. సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండటానికి ఇంజిన్
లు మరియు యంత్రా లు
ధ్వని స్థితిలో ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

14. ఏద�ైనా పగుళ్
లు మరియు నష్టాలు మరియు లోపలి లోపాల కోసం పొ ట్టు వెలుపల జాగ్రత్తగా తనిఖీ
చేయండి.
15. అధికారుల ముందు ఉంచటానికి అవసరమ�ైన గుర్తింపు పత్రా లు మీ వద్ద ఉన్నాయని
నిర్ధారించుకోండి.

16. ఎక్కువ కాలం పాటు విస్త రించే పనుల కోసం వాచ్ షెడ్యూల్ (డ్యూటీ రోస్ట ర్) సిద్ధం చేసి సాధన
చేయండి. ఇది సిబ్బందిప�ై ఒత్తి డిని తగ్గిస్తుంది.

17. ఎల్ల ప్పుడూ ఇతర నౌకాలతో సమూహపరచడానికి ప్రయత్నించండి మరియు ఒకదానికొకటి
సమీపంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. అత్యవసర పరిసథి ్తుల్లో ఇతర నౌకలనుండి సహాయం
పొ ందడానికి ఇది మీకు సహాయం చేస్తుంది.
18. ఇప్పటికే చేపలు పట్ట డంలో నిమగ్నమ�ై ఉన్న ఇతర నౌకల గురించి మరియు సముద్రం నుండి
తిరిగి వచ్చే నౌకల గురించి ఆరా తీయండి. వారి కదలికలను ట్రాక్ చేయండి. ఇది అత్యవసర
పరిసథి ్తుల్లో మీకు సహాయం చేస్తుంది మరియు మీరు కొంతవరకు, చేపలవేట మరియు వాతావరణ
పరిసథి ్తులను అంచనా వేయగలుగుతారు.
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19. చార్టు లో మీ స్థా నాన్ని ఎల్ల ప్పుడూ ప్లా ట్ చేయండి. లోత�ైన సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి గంటకు
మరియు తీరప్రాంతంలో ప్రతి 30 నిమిషాలకు మీరు దాన్ని నవీకరించారని నిర్ధారించుకోండి.

20. తీర రేడియో స్టేషన్ను రోజుకు కనీసం రెండుసార్లు సంప్రదించి మీ స్థా నం గురించి వారికి
తెలియజేయండి. వాతావరణం గురించి సాధ్యమ�ైనంత సమాచారం వారి నుండి సేకరించండి.

21. అనవసరమ�ైన సంభాషణల కోసం రేడియోను ఉపయోగించవద్దు . ఇతర నౌకల నుండి అత్యవసర
కాల్స్ స్వీకరించడానికి రేడియోను వీల�ైనంతవరకు వాడకుండా ఉంచండి. ఇది ఖచ్చితంగా
కట్టుబడి ఉండాలి మరియు వినడం యొక్క ప్రా ముఖ్యత గురించి సిబ్బంది-సభ్యులకు తెలిసేలా
చూసుకోవాలి.

22. సముద్రంలో తేలియాడుతున్న గుర్తు తెలియని వస్తు వులను ఎత్త డానికి ప్రయత్నించవద్దు .
ఇటువంటి వస్తు వులు సముద్రపు గనులు లేదా పేలుడు పదార్థా లుగా మారవచ్చు, అవి ప్రా ణానికి
ముప్పు కలిగిస్తా యి. ఈ స్థా నాన్ని సూచిస్తూ వీల�ైనంత త్వరగా తీర స్థా వరానికి నివేదించాలి.

23. ఇతర నౌకల ఎదురుగా వచ్చి మీ నౌకను దాటుతున్నప్పుడు ఎల్ల ప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండండి.
ఘర్షణను నివారించడానికి అవసరమ�ైన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.

24. చేపలవేట మ�ైదానానికి వెళ్లే టప్పుడు మరియు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు చేపలవేట ఉపకరణాలను
డెక్లో ఉంచవద్దు .
25. అవసరమ�ైతే తప్ప సముద్రంలో ఇతర నౌకల పక్కకు వెళ్లవద్దు .

26. చేపల వేట వలలను మరియు ల�ైన్లను గాలికి అనుకూలంగా వేయడానికి ఎల్ల ప్పుడూ
ప్రయత్నించండి మరియు వాటిని గాలికి వ్యతిరేకంగా లాగండి. వలలు మరియు ల�ైనలు ్ నౌక యొక్క
వెనుక భాగంలో వాటిప�ైకి వెళ్లకుండా ఇది సహాయపడుతుంది.
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గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యమ�ైన అంశాలు

వాయుభార సూచక లేఖిని (బేరోమీటర్)
లోని సూచిక ఆకస్మిక పతనం రాబోయే
భారీ వాతావరణాన్ని సూచిస్తుంది.

నౌకాయానానికి ముందు సరిపడ విడి భాగాలు నౌకలో
అందుబాటులో ఉన్నాయని ఎల్ల ప్పుడూ నిర్ధారించుకోండి.
పొ ట్టు ద్వారా ఏద�ైనా లీకేజీని ఆపడానికి గ్లాండ్ ప్యాకింగ్
మరియు సామగ్రి తప్పనిసరిగా అందుబాటులో ఉండాలి.
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సిబ్బంది సభ్యులు తప్పనిసరిగా
అన్ని అసురక్షిత పరిస్థితులను
కెప్టెన్కు నివేదించాలి. అసురక్షిత
పరిసథి ్తులను వీల�ైనంత త్వరగా
సరిదిద్దడం కెప్టెన్పై ఆధారపడి
ఉంటుంది.

ప్రథమ చికిత్స వస్తు సామగ్రి ఈ క్రింది అంశాలను కలిగి ఉండాలి:
ప్రా థమిక ప్రథమ చికిత్స
వస్తు సామగ్రి
బ్యాండేజీలు

అవసరం
X

బ్యాండ్ అయిడ్

X

శుభ్రమ�ైన గాజుగుడ్డ

X

శుభ్రమ�ైన డ్రెస్సింగ్

సిఫార్సు చేయబడింది

X

అంటుకునే టేప్

X

పిన్నీసులు

X

పట్ట కార్లు

X

కత్తెర

X

క్మి
రి నాశక క్మ్
రీ

X

ద్రవ క్మి
రి నాశకము		 X
నొప్పిని తగ్గించే మాత్రలు		

X

సన్ స్క్రీన్		X

కంటి వాష్		X
ప్రథమ చికిత్స పుస్త కం		

X

ప్రథమ చికిత్స జీవితం
మరియు మరణం మధ్య
అంతరాన్ని తగ్గించగలదు.

మీ ప్రథమ చికిత్స పెటటె ్ బాగా
నిర్వహించబడిందని మరియు
అందరు సిబ్బంది-సభ్యులకు
ప్రయోగాత్మకంగా మరియు
నవీనమ�ైన జ్ఞానం మరియు
ప్రథమ చికిత్స యొక్క
అవగాహన ఉందని
ఎల్ల ప్పుడూ నిర్ధారించుకోండి.

వస్తు వులను
ఉపయోగించినప్పుడు ప్రథమ
చికిత్స వస్తు సామగ్రిని రీఫిల్
చేయడం మర్చిపో వద్దు .
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తీర్మానాలు

చిన్న-తరహా మత్స్యకారులకు సముద్రంలో భద్రతప�ై ఈ మాన్యువల్ భద్రతా అవగాహన సంస్కృతికి
దో హదం చేస్తుందని, ప్రమాదాలను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది మరియు ప్రమాదాలు జరిగితే
మనుగడకు అవకాశాలు పెరుగుతాయని FAO మరియు BOBP-IGO ఆశిస్తు న్నాయి.

ఈ మాన్యువల్ చిన్న-స్థా యి ఫిషింగ్ నౌకప�ై పనికి సంబంధించిన భద్రతా విషయాలప�ై ఆచరణాత్మక
మరియు సరళమ�ైన మార్గ దర్శకత్వాన్ని అందిస్తుంది (ఉదా. అగ్ని భద్రత, డెక్ భద్రత, ప్రా ణ రక్షక
పరికరాలు, ల�ైటింగ్ మరియు వెలుతురు), వ్యక్తిగత భద్రత మరియు నావిగేషన్ భద్రత. ఫిషింగ్ ట్రిప్
ఇవ్వడానికి ముందు మత్స్యకారులు చేయవలసిన తనిఖీలు మరియు విధానాలు. ప్రమాదాలు జరిగితే
సముద్రంలో మత్స్యకారుల మనుగడను పెంచే సలహాలు కూడా ఈ మాన్యువల్లో ఇవ్వబడ్డా యి.

ఈ మాన్యువల్ చిన్న తరహా చేపలవేట నౌకలో సురక్షితంగా పనిచేయడానికి ముఖ్యమ�ైన చిట్కాలను
ఇస్తుండగా, సముద్రంలోకి వెళ్ళే ముందు ప్రతి సిబ్బంది సభ్యులకు భద్రతా శిక్షణ పొ ందాలని సిఫార్సు
చేయబడింది.
అటువంటి పూర్వ సముద్ర భద్రతా శిక్షణలో వీటిని కలిగి ఉండాలి:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

సంభవించే వివిధ అత్యవసరాలు, ఉదా. అగ్ని తాకిడి, నేలలో కూరుకుపో వుట, మునిగిపో వుట
మరియు గాయం.
ల�ైఫ్ జాకెట్, ఇమ్మర్షన్ సూట్ (తగిన విధంగా) మరియు / లేదాతేలుటకు సహాయ పడేవి
ఉపయోగించడం.
మంటలను ఆర్పే యంత్రా లు మరియు గొట్టాలను ఉపయోగించడం.

డిస్ట్రెస్ సిగ్నలింగ్ పరికరాల వాడకం.

మద్యం మరియు మాదకద్రవ్యాల వినియోగం యొక్క ప్రమాదాలు.

ప్రమాదం జరిగినప్పుడు తీసుకోవలసిన ప్రా థమిక ప్రథమ చికిత్స చర్యలు.
సాధారణ నాటికల్ పదాలు.

అల్ప ఉష్ణ స్థి తి యొక్క కారణాలు మరియు వాటి కారకాలు, దాని నివారణ మరియు చికిత్స.

సముద్ర యాత్రకు వెళ్ళే ముందు నౌకాశ్రయ నిర్వాహకులకు లేదా మత్స్యకారుల సంఘానికి
సిబ్బంది జాబితా మరియు ఫిషింగ్ యాత్ర వివరాలను తెలియజేయడం.
నౌకలో పని గురించి ప్రా థమిక భద్రతా అవగాహన.

ఈ మాన్యువల్ జాతీయ చట్టాలు మరియు భద్రతా నిబంధనలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉద్దేశించబడలేదు.
ఇది జాతీయ స్థా యి మత్స్య భద్రతా శిక్షణ మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంపొ ందించడానికి ప్రత్యామ్నాయం
కాదు. చేపలవేట కార్యకలాపాలను సురక్షితంగా చేయడానికి ఈ మాన్యువల్లోని మార్గ దర్శకత్వం
మరియు సలహాలను ఉపయోగించండి.

“భద్రత మొదట” అంటే చేపలవేట నౌకలో పనిచేసే ఎవర�ైనా గుర్తుంచుకోవాలి మరియు ప్రతీరోజూ
అవలంభించాలి.

***
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చిన్న-స్థా యి ఫిషింగ్ నౌకాల భద్రతప�ై మరింత వివరమ�ైన సమాచారం కోసం,
దయచేసి ఇక్కడ చూడండి:

1) FAO / ILO / IMO. కార్యనిర్వాహక ప్రదేశం ఉన్న మరియు లేని 12 మీటర్ల పొ డవు

లోపు నౌకలకు భద్రతా సిఫార్సులు http: //www.fao.org/3/i3108e/i3108e.pdf
లో అందుబాటులో ఉన్నాయి:

2) మత్స్య కార్యకలాపాలు: మత్స్య రంగంలో సముద్రంలో భద్రతను మెరుగుపరిచేందుకు

ఉత్త మమ�ైన పద్ద తులు. బాధ్యతాయుతమ�ైన మత్స్యకారులకు ఎఫ్.ఏ.ఓ సాంకేతిక
మార్గ దర్శకాలు. నం 1, సప్ై ల.3. రోమ్,: http: //www.fao. org / 3 / a-i4740e.pdf
లో లభిస్తా యి.

3) FAO / సిడా / IMO / BOBP-IGO. చిన్న ఫష
ి ంి గ్ బో ట్ల కోసం భద్రతా గడ్
�ై . BOBP / REP

/ 112: http://bobpigo.org/html_site/ pdf / safety_guide-rep112.pdf లో లభిస్తుంది.

చిన్న తరహా మత్స్య కారులకు
సముద్రంలో భద్రత

ఈ మాన్యువల్ చిన్న తరహా మత్స్యకారుల కోసం సముద్రంలో భద్రతప�ై
మత్స్యకారులలో భద్రతా అవగాహన సంస్కృతికి దో హదం చేయడం,
ప్రమాదాల సంఖ్యను తగ్గించడం మరియు ప్రమాదాలు జరిగితే మనుగడ
సాధించే అవకాశాలను పెంచడం లక్ష్యంగా పెటటు ్కుంది. ఈ మాన్యువల్ చిన్న
- స్థాయి చేపల వేట నౌకప�ై పనికి సంబంధించిన భద్రతా విషయాలప�ై
(ఉదా. అగ్ని భద్రత, డెక్ భద్రత, ప్రా ణ రక్షణ పరికరాలు వెలుగు మరియు
వెలుతురు), వ్యక్తిగత భద్రత మరియు నావిగేషన్ భద్రతల ప�ై మార్గ దర్శకత్వం
అందిసతుంది
్ . ఫిషింగ్ యాత్రకు ముందు చేయవలసిన తనిఖీలు మరియు
విధానాలు, అలాగే సముద్రంలో మనుగడ కోసం మార్గ దర్శకాలు కూడా
ఈ మాన్యువల్లో చేర్చబడ్డాయి.
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