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ସମଦୁ୍ରରେ ତଷି୍ ିେହବିା ପାଇଁ ମାଗ୍ଦଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ ।

CA5772OR/1/06.21

ISBN 978-92-5-134384-5

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





ଜାତସିଂଘ ଅଧିନସ୍ଥ ବଶି୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷ ିସଂଗଠନ
ର�ାମ, 2021

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ  
ସଷୁ�କ୍ା ସଚୂନାବଳୀ



Required citation:
FAO. 2021. କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ । ରରାମ ।

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 978-92-5-134384-5

© FAO, 2021

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.

This work was originally published by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 
English as Safety at sea for small-scale fishers. In the event of discrepancies, the original language will govern.

Translation in Odia: Annada Bhusan Kar and Ansuman Das
Illustrations and Layout: S Jayaraj and Yugraj Singh Yadava (BOBP-IGO)



iii

ବଷିୟବସ୍ଷୁ

ଉପକ୍ରମଣିକା  .................................................................................................................................... v
               ..................................................................................................................................... vi
ଅଧ୍ାୟ ୧: ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା  ................................................................................................................ 1
 ସାଧାରଣ ସଷୁରକ୍ା ......................................................................................................................  3
 ରେକ୍ ସଷୁରକ୍ା ...........................................................................................................................  4
 ସଷୁରକ୍ା ଧାରଣା ଏବଂ ସଡି ି..........................................................................................................  14
 ଅଗି୍ ନରିାପତ୍ତା ......................................................................................................................... 18
 ବାୟଷୁ ଚଳାଚଳ ........................................................................................................................  23 

ଆର�ାକ ...............................................................................................................................  24
 ସଷୁରକ୍ା ଦଉେ ିଏବଂ ତାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ................................................................................................  25 

ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସରଙ୍କତ ପତାକା ..........................................................................................  30

ଅଧ୍ାୟ ୨: ବ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁ�କ୍ା ............................................................................................................... 31
 ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା .....................................................................................................................  33
 କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଷୁରକ୍ା ଏବଂ ସ୍ାସ୍ସ୍ୟ ..................................................................................................  58           

ପେନିଯିବା ପାଇଁ (ଓଭରରବାେ୍) ସତକ୍ତା ........................................................................................ 59
 ଜୀବନ ରକ୍ାକାରୀ ଉପକରଣ ......................................................................................................  60
 ମାଛଧରବିା ପାଇଁ  ବଷୁେବିା ସମୟର ସଷୁରକ୍ା......................................................................................  62

ଅଧ୍ାୟ ୩ : ସ୍ଥ�ିତା  .......................................................................................................................... 65
 ସ୍ିରତା ..................................................................................................................................  67
 ଜାହାଜର ସ୍ିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ...................................................................................................  70

ଅଧ୍ାୟ ୪ : ସମଷୁଦ୍ରର� ସଷୁ�କି୍ତ �ହବିା ................................................................................................... 71
 ଇଞି୍ନ ବଫିଳତା ରକ୍ତ୍ରରର ନଜିର କତ୍ତ୍ବସ୍ୟ .......................................................................................  73 

�ାଇଫ୍ ରାଫ଼୍ଟସ ଏବଂ �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ .........................................................................................  81
 ଜୀବନରକ୍ାକାରୀ ବକିଳ୍ପ ରଭଳା....................................................................................................  84
 ଶୀତଳତା ଜନତି ବପିଦ (ସଷୁରକ୍ା ରକୌଶଳ)  .....................................................................................  85
 ହାଇରପାଥମମିଆ ......................................................................................................................  86
 ଇମଶ୍ନ ଫଷୁଟ .........................................................................................................................  87
 ରସୌର ଜ୍ୱଳନ ........................................................................................................................... 88
 �ଷୁ ଣ ପାଣି ରଫାଟକା ଏବଂ ଘା .....................................................................................................  88
 ଶାରୀରକି କାଯ୍ସ୍ୟ .....................................................................................................................  88
 ଡହିାଇରରେସନ (ନଜି୍ଳୀକରଣ) ....................................................................................................  88
 ରେ�ିରୟିମ୍ ଏବଂ ମାନସକି ଅସଷୁସ୍ତା ............................................................................................  89 

ସ୍ଚ୍ଛତା ..................................................................................................................................  89 

ଅଧ୍ାୟ ୫ : ସଦି୍ାନ୍ତ ........................................................................................................................... 91
 କର ଏବଂ କର ନାହିଁ (ରଚକ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ) ..............................................................................  92
              ମରନରଖିବାକଷୁ ଗଷୁରଷୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ କଥା ........................................................................................  95
 ସଦି୍ାନ୍ତ  .................................................................................................................................  97





v

ଉପକ୍ରମଣିକା

“ପ୍ରଥରମ ସଷୁରକ୍ା” ଏହା  ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜରର କାମ କରଷୁ ଥିବା ବସ୍ୟକି୍ ମରନ ରଖିବା କଥା ।              
ନରିାପତ୍ତାକଷୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦଆିଯିବା ଜରଷୁ ରୀ । ଉପଯଷୁକ୍ ସଷୁରକ୍ା ବସ୍ୟବସ୍ା ଜୀବନ ରକ୍ା କରବିା, ଜାହାଜକଷୁ 
କ୍ତରିଷୁ  ରକ୍ା କରବିା, ଗଷୁରଷୁ ତର ଦଷୁଘ୍ଟଣା ଏବଂ ଆଘାତକଷୁ ଏଡାଇବା ଏବଂ ପରରିବଶକଷୁ ସଷୁରକ୍ା ରଦବା ସହ 
�ାଭଜନକ ମତ୍ସ୍ୟସଂଗ୍ରହ ରର  ସହାୟକ ରହାଇଥାଏ ।

ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜର ମା�ିକ, ଅପରରଟର ଏବଂ ସି୍ପରମାରନ ରସମାନଙ୍କର କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କଷୁ  
ସଷୁରକ୍ା ଉପରର ତା�ିମ ରଦବା ଏକ ଗଷୁରଷୁ  ଦାୟିତ୍ୱ । ଏହ ି ପଷୁସ୍ତକ ମାଛ ଧରବିା ଜାହାଜରର ସମ୍ାବସ୍ୟ 
ଦଷୁଘ୍ଟଣାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରବିା ସହ ଏହପିର ି ଦଷୁଘ୍ଟଣାକଷୁ ରରାକବିା ପାଇଁ ଉପରଯାଗୀ ଜ୍ାନ 
ରଦଇଥାଏ । ଏହ ିପଷୁସ୍ତକ ମଷୁଖସ୍ୟତଃ କ୍ଷୁଦ୍ର-ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତଷୁତ କରାଯାଇଛ ିରଯଉଁମାରନ  ୧୨ 
ମିଟରରଷୁ  କମ୍ �ମ୍ବ ଜାହାଜ ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତ ି। ଅବଶସ୍ୟ, ଅଧିକାଂଶ ଜ୍ାନ ମଧ୍ୟ ୨୦ ମିଟର ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ ବଡ 
ମାଛଧରା ଜାହାଜ ପାଇଁ ଉପରଯାଗୀ ।

ସଷୁରକ୍ା ସରଚତନତାର ସଂସ୍କୃତକିଷୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରବିା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସରଳ ଉପାୟରର �ିଖିତ ଏବଂ 
ଚତି୍ରତି କରା ଯାଇଛ ି।
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“କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିତି୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ” ଉପରର ଏହ ିପଷୁସ୍ତକଟ ିମଳିତି ଜାତସିଂଘର ଖାଦସ୍ୟ 
ଏବଂ କକୃଷ ିସଂଗଠନ (FAO) ଓ ବର୍ାପସାଗର କାଯ୍ସ୍ୟକ୍ରମ - ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ (BOBP-IGO) 
ଦ୍ାରା ମଳିତି ଭାବରର ପ୍ରସ୍ତଷୁତ କରାଯାଇଥି�ା ।

ଏହ ିସ୍ତପଷୁକଟ ିରହଉଛ ି୨୦୦୭ ର  ସଷୁନାମି ପଷୁନଃ ଥଇଥାନ କାଯ୍ସ୍ୟକ୍ରମର ଉତ୍ାଦତି ଏକ ପଷୁସ୍ତକ ର ଏକ 
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ଜୟସଂିହ, ଶ୍ୀ ��ିଥ୍ ରସନାନାୟାରକ, ଶ୍ୀ ଆର ିଗଷୁେମଷୁଣ୍ଡସନ୍ ଏବଂ ଶ୍ୀ ରଟେଫାରନା ଥମମିସ ଦ୍ାରା ପ୍ରସ୍ତଷୁତ 
କରାଯାଇଥି�ା । ପଷୁସ୍ତକ ର ଏହ ି ଅଦସ୍ୟତନ ସଂସ୍ରଣ ଶ୍ୀ ରରମନ୍ ଭାନ୍ ଅର୍ା, ଶ୍ୀମତୀ ଆଇରସି୍ 
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ଖାଦସ୍ୟ ନରିାପତ୍ତା ଏବଂ ଦାରଦି୍ରସ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ (ଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଗାଇେ�ାଇନ) ପ୍ରସ୍ରର “ସ୍ାୟୀ 
କ୍ଷୁଦ୍ର-ମତ୍ସ୍ୟସଂଗ୍ରହ କଷୁ  ସଷୁରକି୍ତ କରବିା ପାଇଁ ରସ୍ଚ୍ଛାରସବୀ ମାଗ୍ଦଶମିକା” ର କାଯ୍ସ୍ୟକାରତିାକଷୁ ସମଥ୍ନ କର ି
ଏହ ିପଷୁସ୍ତକଟ ିପ୍ରସ୍ତଷୁତ କରାଯାଇଛ ି । ନରରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରଷୁ  ଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ମାଗ୍ଦଶମିକାର ରପ୍ରାତ୍ାହନ 
ଏବଂ ପ୍ରରୟାଗ ପାଇଁ FAO ପ୍ରମଷୁଖ କାଯ୍କ୍ରମରର ଏକ ଅବଦାନ ସ୍ରୂପ ଏବଂ ଜାଗତକି ପରରିବଶ ସଷୁବଧିା 
(GEF) “ପୂବ୍ କାରବିଆିନ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ରକ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରର ଜଳବାୟଷୁ ପରବିତ୍ତ୍ନ ଗ୍ରହଣ” ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଥିବା 
ଆଥମିକ ସହାୟତା ଦ୍ାରା (CC4Fish) ଏହ ିପଷୁସ୍ତକଟରିମଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତଷୁତ କରା ଯାଇଥି�ା ।



ଅଧ୍ାୟ ୧

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା
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ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା
ରଛାଟ ଆକାରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜରର ଉପ�ବ୍ଧ ସ୍ାନ ବହଷୁତ ସୀମିତ । ଅରନକ ସାଧନ, ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିଏବଂ 
ଗିୟର୍ ଯାହା ମାଛ ଧରବିା ପାଇଁ ଆବଶସ୍ୟକ ସରଞ୍ାମ ତାହା ଏଥିରର ଥାଏ । ମତ୍ସ୍ୟ ଯାତ୍ରାକଷୁ ସଫଳତାର 
ସହତି ସମାପ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ଆବଶସ୍ୟକ ରହଉଥିବା ବରଫ, ମଧଷୁର ଜଳ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଖାଦସ୍ୟ ଭଳ ିସାମଗ୍ରୀ 
ମଧ୍ୟ ଜାହାଜରର ଗଚ୍ଛତି ଥାଏ । ରାନ୍ଧବିା ଏବଂ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରହବିା ପାଇଁ ବରିଶଷ କଛି ିସ୍ାନ ନଥାଏ । 
କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଷୁରକ୍ା ପାଇଁ ସଷୁବଧିାଜନକ କାଯ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ରହବିା ସ୍ାନ ଗଷୁରଷୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ । ଜାହାଜର ରକ୍ଣାରବକ୍ଣ 
ମଧ୍ୟ ନରିାପତ୍ତାର ଏକ ଗଷୁରଷୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ କାରଣ ଅରଟ । ଟିେଅରଂି, ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଜାହାଜ ଚାଳନ  ଉପକରଣ, 
ଇଞି୍ନ ପରଚିାଳନା ଏବଂ ସଷୁରକ୍ା ଉପକରଣର ନୟିମିତ ଯାଞ୍ଚ ନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶସ୍ୟକ ।

ସରଚତନ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ : ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜରର ଦଷୁଘ୍ଟଣାର ମଷୁଖସ୍ୟ କାରଣଗଷୁଡକି ରହଉଛ:ି

 ୧. ଜାହାଜ ଭିତରର  ଅଗି୍କାଣ୍ଡ,
 ୨.  ସମଷୁଦ୍ରରର  ମଣିଷ ଖସ ିପେବିା
 ୩.  କମ୍ଚାରୀଙ୍କଷୁ  କ୍ତ ିପହଞ୍ଚାଉଥିବା ବସ୍ୟକି୍ଗତ ଦଷୁଘ୍ଟଣା,
 ୪. ହ�ରର ପାଣି �ିକ୍,
 ୫. ସ୍ାନ ହରାଇ ଫସଯିିବା 
 ୬. ମାଛ ଧରବିା ଗିୟର ହରାଇବା 
 ୭. ଇଞି୍ନ ବଫିଳତା
 ୮. ଟିେଅରଂି ସଟିେମର ଅସଷୁବଧିା 
 ୯. ରପ୍ରାରପ�ର ନଟେ ରହାଇଯିବା  
 ୧୦. ଗିୟର ବାକ୍ସ ଖରାପ ରହାଇଯିବା 
 ୧୧. ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ 
 ୧୨. ଘରୂ୍ମିବଳୟର ସାମ୍ା କରବିା  
 ୧୩. ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ 
 ୧୪. ଅନସ୍ୟ ରକୌଣସ ିବସ୍ତଷୁ ସହତି ଧକ୍ା 
 ୧୫. ରଯାଗାରଯାଗ ହରାଇବା 
 ୧୬.  ଜଳଦସଷୁସ୍ୟମାନଙ୍କ ହାବଷୁଡରର ପଡବିା 
 ୧୭. ଭୂମିଷ୍ଠ ରହବା
 ୧୮. ବରି୍ାରଣ ରହବା 
 ୧୯. ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ର୍ାତକଷୁ ସାମ୍ା କରବିା 
 ୨୦. ବଜ୍ରପାତ
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ରେକ୍ ସଷୁ�କ୍ା

ହଠାତ୍ ଖସଯିିବା କମି୍ବା ସ୍ାନାନ୍ତରତି 
ରହାଇଯିବାକଷୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ରଖା�ା 
ହସ୍ୟାଚ୍ କଭର ଏବଂ କବାଟ ସଷୁରକି୍ତ 

ରଖିବା ଉଚତି ।

ବସ୍ୟବହାରରର ନଥିବା ରବରଳ,
ଜଳ ରହାସ୍ ପାଇପକଷୁ କ୍ପି ମଧ୍ୟରର  

ବାନ୍ଧ ିରଖିବା ଉଚତି । 
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ଉପକରଣ ଏବଂ ସାଜ ସରଞ୍ାମ
ନଦି୍୍ାରତି ସ୍ାନରର ସଷୁରକି୍ତ ଭାବରର 

ସାଇତ ିରଖିବା ଉଚତି ।

ଯିବା ଆସବିା ରାସ୍ତାକଷୁ ଗିଅର 
ଏବଂ ଦ୍ରବସ୍ୟ ଗଷୁେକିଠାରଷୁ  ମଷୁକ୍  

ରଖିବା ଉଚତି ।   

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା
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ଗସ୍ୟାରସା�ିନ କମି୍ବା ଅଗି୍ସମଥ୍କ ଅନସ୍ୟ 
ତରଳ ପଦାଥ୍କଷୁ ସରଫଇ କାଯ୍ସ୍ୟରର 

ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

ଛନ୍ ିରହାଇଯାଇଥିବା ତାର 
କମି୍ବା ଗିୟର କାଟବିା ପାଇଁ ଏକ 
ତାର କଟର ଏବଂ ଏକ ଛଷୁରୀକଷୁ 
ସବ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତଷୁତ ରଖନ୍ତଷୁ  । ଯଦ ି
ରକୌଣସ ିବସ୍ୟକି୍ ଜା� କମି୍ବା 

ଦଉେରିର ଛନ୍ ିରହାଇଯାଆନ୍ତ ି 
କମି୍ବା ତାଙ୍କ ଠାରର  ହଷୁକ୍ 

ପସଯିାଇଥାଏ ରତରବ ଏହା 
ରସହ ିବସ୍ୟକି୍ଙ୍କଷୁ  ପକୃଥକ କରବିାକଷୁ 

ସହାୟକ ରହବ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ରକବଳ ମାଛ ସଜାେବିା ପାଇଁ ବସ୍ୟବହକୃତ ଚଟାଣକଷୁ ଛାେ ିଜାହାଜର ଅନସ୍ୟ 
ଚଟାଣ ଗଷୁେକିଷୁ ଅଣ-ଚକି୍ଣ ରଖିବା ଜରଷୁ ରୀ ଅରଟ । 

କାଯ୍ସ୍ୟ ରକ୍ତ୍ର, ରେକ୍, ଇଞି୍ନ୍ ରଷୁ ମ୍, ହଷୁଇ� ଗକୃହ  
ଏବଂ ନ୍ର ରକ୍ତ୍ରକଷୁ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କଷୁ  ସ୍ପି୍ ଏବଂ / କମି୍ବା  

ପେଯିିବା ଭଳ ିଉପାଦାନଗଷୁେକି ଠାରଷୁ
ମଷୁକ୍ ରଖିବା ଉଚତି ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା
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ରେକ୍ ଗିୟର୍ ସବଷୁରବରଳ ତଳକଷୁ ବାନ୍ଧ ିରଖିବା 
ଉଚତି ରଯପରକି ିଏହା ଖରାପ ପାଗରର ବ ି

ରଖା�ି ନଯାଏ ।

ସମସ୍ତ ରବ�୍ଟ ଏବଂ ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳଯନ୍ତ୍ରାଂଶ 
ଗଷୁେକି ସଠକି୍ ଗାେ୍  ସହ ସଂଯଷୁକ୍ ରଖିବା ଉଚତି । 

üü
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ଏକ ଆହଷୁ�ା, ମାଟେ, ପସ୍ୟାେଲ୍ କମି୍ବା
ଓର ସବଷୁରବରଳ ଜାହାଜ ରର ରହବିା  

ଉଚତି ଯାହା ଇଞି୍ନ୍ ବଫିଳ ସମୟରର 
ଜାହାଜ ଚାଳନାରର ସହାୟକ 

ରହାଇପାରବି ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା

କମ୍ଚାରୀମାରନ ରହବିା, 
କାଯ୍ସ୍ୟକରବିା କମି୍ବା  

ଚଳପ୍ରଚଳ ସ୍ାନରର ରକୌଣସ ି
ତୀକ୍ଣ ଧାର ଥିବା ବସ୍ତଷୁ 

ରଖନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।
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ସବ୍ଦା ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ହସ୍ୟାଚ୍, 
କମ୍ାଟ୍ରମଣ୍ଟ କମି୍ବା ଟସ୍ୟାଙ୍କ ଗଷୁଡକି ବନ୍ ରହବା 
ପୂବ୍ରଷୁ  ଭିତରର ରକହ ିଫସ ିକମି୍ବା ଅଟକ ିରହ ି

ନାହାନ୍ତ ି।

ରସଠାରର ରକହ ିଅଛନ୍ତ ିକ ି?

ଜାହାଜକଷୁ େକ୍ ପାଖରର ସଷୁରକି୍ତ 
ରଖି�ାରବରଳ ଖଷୁବ ସତକ୍ତାର ସହ ତଷୁ ରନ୍ତ 

ବାହାର ିଯାଆନ୍ତଷୁ  କାହିଁକନିା ଏସମୟରର 
ଜାହାଜ ଏବଂ େକ୍ ମଧ୍ୟରର ଖସଯିିବାର 

ସମ୍ାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଜାହାଜର ରେକ୍ ରଷୁ  ମାଛ କାତ ିର ଦାଗ 
ଅପସାରଣ ପାଇଁ ନୟିମିତ ସଫା କରନ୍ତଷୁ  

ଯାହାଦ୍ାରା ପେଯିିବା ଏବଂ ଖସଯିିବା ଇତସ୍ୟାଦ ି
ଦଷୁଘ୍ଟଣାକଷୁ ଏୋଯାଇ ପାରବି ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା

ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିଗଷୁେକିଷୁ 
ସଷୁରକି୍ତ ଭାବରର ସଂଗଠତି 

ଏବଂ ଗଚ୍ଛତି ରଖନ୍ତଷୁ  ।
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ରେକ୍ ରର ରଯଉଁଠାରର ସମ୍ବ 
ସଷୁରକି୍ତ ଭାବରର ପାଦ ରଖିବା 
ପାଇଁ ମସ୍ୟାଟ୍ ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

ଜାହାଜ ଗତଶିୀଳ ଥିବାରବରଳ 
ପାଣି ଟାଣନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ଏହାଦ୍ାରା 

ଅଧିକ ଭାର ଦ୍ାରା ଖସ ିପଡବିାର 
ବପିଦ ଥାଏ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ମାଛ ମାନଙ୍କଷୁ  ଟାଣିବା ରବରଳ 
ଆପଣଙ୍କ ହାତକଷୁ ରକ୍ା କରବିା 

ପାଇଁ  ରଗ୍ାଭସ୍ ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରବିା ସମୟରର 
ଏବଂ ଯଦ ିଆପଣ ରେକ୍ ଉପରକଷୁ 
ଯିବା ଆବଶସ୍ୟକ କରନ୍ତ ି ରତରବ 

ଇଞି୍ନକଷୁ ଗିୟର ମଷୁକ୍ କରନ୍ତଷୁ  
ଏହାଦ୍ାରା ଯଦ ିଓଭରରବାେ୍ 
କାରଣରଷୁ  ପଡଯିାଆନ୍ତ ିରତରବ 

ଜାହାଜ ଆପଣଙ୍କ ଠାରଷୁ  
ଦୂରରଇଯିବ ନାହିଁ ।  

OffOn

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା
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ସଷୁ�କ୍ା ଧା�ଣା ଏବଂ ସଡ଼ିି

ଅବସ୍ୟବହକୃତ ରେକ୍ ରଖା�ିବା ଏବଂ ହସ୍ୟାଚ୍ କଷୁ ସଷୁରକି୍ତ ଭାବରର ବନ୍ 
ରଖିବା ଜରଷୁ ରୀ ଅରଟ ଯାହା ଦ୍ାରା ପାଣି ଭରଯିିବାକଷୁ ରରାକରିହାଇଥାଏ 
ଏବଂ କରୁ-ସଦସସ୍ୟମାରନ ହଠାତ୍ ତା ଭିତରକଷୁ ଖସ ିପେବିାରଷୁ  ରକ୍ା ପାଇ 

ପାରରିବ । ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ମସ୍ୟାନରହା�୍ଡ କଭରଗଷୁେକି ସଠକି୍ 
ଭାବରର ସଲି୍ ରହାଇଛ ି।

ରଯଉଁଠାରର ସମ୍ବ ହାତ ଧାରଣା, ହସ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ 
କମି୍ବା ସଷୁରକ୍ା ଧାରଣା �ଗାଇବା ଜରଷୁ ରୀ 
ଯାହାଦ୍ାରା ‘କରୁ ’ ମାରନ ସମଷୁଦ୍ର ଭିତରକଷୁ 

ପଡଯିିବାରଷୁ  ରକ୍ା ପାଇଯିରବ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ରଯରତରବରଳ ବସ୍ୟବହାରରର ନାହିଁ, ସଡି ିଏବଂ 
ଗ୍ା୍ରେ ଗଷୁେକି ତରଳ କମି୍ବା ଉପରର ସଷୁରକି୍ତ 

ଭାବରର ବାନ୍ଧ ିସାଇତ ିରଖନ୍ତଷୁ  ।

ସବ୍ଦା ବସ୍ୟବହାର ପୂବ୍ରଷୁ  ସଡି ିଗଷୁେକିଷୁ ଯାଞ୍ଚ 
କରନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ରସଗଷୁେକି ଭ�ଭାବରର 

ତଦାରଖ ରହଉଛ ିରବା�ି ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା
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ରପାରଟ୍ବଲ୍ ସଡି ିବସ୍ୟବହାର କରବିା 
ଠାରଷୁ  ଦୂରରଇ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  । ଯଦ ିଏକ 

ରପାରଟ୍ବଲ୍ ସଡି ିବସ୍ୟବହାର କରବିାକଷୁ 
ହଷୁଏ ରତରବ ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ଏହା 

ସଷୁରକି୍ତ ଭାବରର ସଂ�ଗ୍ ଅଛ ି।

ନ ଖସବିା ପାଇଁ ସଡିଗିଷୁେକି ସଫା 
ରଖନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ରଯରତରବରଳ ରକୌଣସ ିକରୁ-ରମମ୍ବର ପାଣିରର କାମ କରଷୁ ଛନ୍ତ,ି 
ରେକ୍ ରର ଏକ ସଡି ିକମି୍ବା ଏକ ଦଉେ ିସଡି ିପ୍ରସ୍ତଷୁତ ରଖନ୍ତଷୁ  ।

ରଯରତରବରଳ ଏକଷୁଟଆି କାମ କରଷୁ ଛନ୍ତ ି
ରବାସନ ରଚୟାର ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା
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ବାୟଷୁ

ଉତ୍ତାପଇନ୍ଧନ

ବାୟଷୁ

ଉତ୍ତାପଇନ୍ଧନ

ଅଗି୍ ନ�ିାପତ୍ତା
ସମଷୁଦ୍ରରର ଅଗି୍ ସବଷୁଠାରଷୁ  ବପିଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତ ିବପିଦପୂଣ୍  ଅରଟ । 

 ସବଦ୍ା ଆପଣଙ୍କ ରବାଟକଷୁ ଅଗି୍ ବପିଦରଷୁ  ମଷୁକ୍ ରଖନ୍ତଷୁ  । ଇନ୍ଧନ, ଉତ୍ତାପ                                                                                       
ଏବଂ ବାୟଷୁ ରହଉଛ ିଅଗି୍ର ଉପାଦାନ, ରତଣଷୁ ବପିଦକଷୁ ହ୍ାସ କରବିାକଷୁ, 

ରସମାନଙ୍କଷୁ  ପରସ୍ପରଠାରଷୁ  ଅ�ଗା ରଖନ୍ତଷୁ  ।

ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ରବୈଦଷୁ ସ୍ୟତକି ବସ୍ୟବସ୍ା 
ଠକି କ୍ରମରର ଅଛ ି। ରଯରକୌଣସ ି

ରଖା�ା ସଂରଯାଗ, ନଟେ ରହାଇଥିବା 
ଏବଂ ରଖା�ା ଥିବା ରବୈଦଷୁ ସ୍ୟତକି ରକବଷୁ�, 
ଓଭରର�ାଡ୍ ପ୍ଗ୍ ଆଉଟର�ଟ୍ ଏବଂ 
ତରୁଟପିୂର୍୍ ସଷୁଇଚ୍  ଯଦ ିଥାଏ ରତରବ 
ରସଗଷୁେକିଷୁ  ତଷୁ ରନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଗସ୍ୟା�ିରର ଉପଯଷୁକ୍ ସଷୁରକି୍ତ ବସ୍ୟବସ୍ା 
ରଖନ୍ତଷୁ  । ବାସନକଷୁସନଗଷୁେକିଷୁ ଥାକ 
କମି୍ବା ରେ ରର ରଖନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଚଷୁ �ିରର  

ଏକ ସଷୁରକ୍ା ଧାରଣା ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

କଦାପି ଗରମ ଚଷୁ �ାକଷୁ ଅନାବଶସ୍ୟକ 
ଛାେନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଗ୍ରୀଜ୍ କମି୍ବା ରତ� 

ସହଜରର ପ୍ରଜ୍ୱଳତି 
ରହାଇ ଏକ ବଡ ଅଗି୍କାଣ୍ଡ 

ଘଟାଇପାରର ।

କଳଙି୍କଧରା ଗସ୍ୟାସ୍ ନୟିାମକକଷୁ ବଦଳାନ୍ତଷୁ  । ସମାପି୍ତ ତାରଖି 
ପୂବ୍ରଷୁ  କମି୍ବା ବାଷମିକ ଭାବରର ଗସ୍ୟାସ୍ ରହାସ୍ ପାଇପ   

ବଦଳାନ୍ତଷୁ , ବରିଶଷକର ିଯଦ ିରସଗଷୁେକି ଖରା ଏବଂ ପାଣିପାଗ 
ସଂସ୍ପଶ୍ରର ଆସନ୍ତ ି।

ରଯରତରବରଳ ବସ୍ୟବହାରରର ନାହିଁ, 
ସମସ୍ତ ବର୍୍ର ବନ୍ କରବିା 

ଦରକାର ଏବଂ ରବାତ� ରଷୁ  ଗସ୍ୟାସ୍ 
ନୟିାମକର ସଂରଯାଗ ବଚି୍ଛନି୍ନ 
କରବିା ଆବଶସ୍ୟକ । ରକବଳ 

ଅନଷୁରମାଦତି ରହାସ୍ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରକ 
ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  । ରନ୍ଧନ ପାଇଁ 

ବସ୍ୟବହକୃତ ରପ୍ରାରପନ ଏବଂ 
ବଷୁସ୍ୟରଟନ  ଗସ୍ୟାସ ଗସ୍ୟାରସା�ିନ  
ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ବପିଜ୍ଜନକ 

ରହାଇପାରର ଏହ ିଗସ୍ୟାସଗଷୁଡକି 
ବାୟଷୁଠାରଷୁ  ଭାରୀ ରହାଇଥାଏ ଏବଂ 

ଯଦ ି�ିକ୍ ରହାଇଯାଏ ରତରବ 
ତାହା ଜାହାଜର ନମି୍ ଭାଗରର 

ରହଥିାଏ ଏବଂ ଏହାକଷୁ ଅପସାରଣ 
କରବିା ଅତସ୍ୟନ୍ତ କଟେକର 

ରହାଇଥାଏ । ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ 
ସମସ୍ତ ସ�ିିଣ୍ଡରଗଷୁେକି ରଖା�ା 
ରେକ୍ ରର ସଠକି୍ ଭାବରର 

ସଷୁରକି୍ତ ଅଛ ି।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା
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 ପଦାଥ୍ ଗଷୁେକିଷୁ 
କରୁ ଆବାସ ସ୍ାନଠାରଷୁ  

ଦୂରରର ଉପଯଷୁକ୍ ପାତ୍ରରର  
ଗଛତି ରଖିବା ଉଚତି ।

ସବ୍ଦା ରତ�ିଆ କପୋ ଗଷୁେକିଷୁ 
ଏକ ଅଗି୍ ନରିରାଧକ ପାତ୍ରରର 
ରଖନ୍ତଷୁ  । ରସମାରନ ହଷୁଏତ ନଆିଁ 
ଆରମ୍ କରପିାରନ୍ତ ିନାହିଁ, କନି୍ତଷୁ  
ଅନସ୍ୟ ରକୌଣସ ିଉତ୍ତାପ ଉତ୍ 
ବନିା                     ଜଳ ି

ଯାଆନ୍ତ ି।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଜାହାଜର ଏକ ନଦି୍୍ାରତି 
ସ୍ାନରର ଧୂମପାନ କରବିା 
ଉଚତି । ରକୌଣସ ିନଆିଁ 

�ିଭାଇବା ପାଇଁ ଧୂମପାନ 
ଅଞ୍ଚଳରର ଅଗି୍ ନବି୍ାପକ ଯନ୍ତ୍ର 
ଏବଂ ଏକ ବା�୍ଟି ବା�ି ରଖିବା 
ଉଚତି । ରକରବ ବଛିଣାରର 

ଧୂମପାନ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

ଅଗି୍ ନବି୍ାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଏପର ିସ୍ାନରର 
ଥିବା ଉଚତି ଯାହା ପାଖରର ସହଜରର 
ପହଞ୍ଚ ିରହବ । ଜାହାଜରର ଥିବା ସମସ୍ତ 
ବସ୍ୟକି୍ ତାହା ରକଉଁଠାରର ଅଛ ିଏବଂ 
କପିର ିବସ୍ୟବହାର କରରିବ ଜାଣିବା 

ଉଚତି । ରସଗଷୁେକିଷୁ ପଯ୍ସ୍ୟାୟକ୍ରରମ ଯାଞ୍ଚ 
କରାଯିବା ଆବଶସ୍ୟକ ଏବଂ ରସଗଷୁେକିର  

ସମାପି୍ତ ତାରଖି ପୂବ୍ରଷୁ  ତଦାରଖ 
କରାଯିବା ଆବଶସ୍ୟକ ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା

ଧୂମପାନ ଅଞ୍ଚଳ 
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ଶଷୁଖାଇବା ପାଇଁ ଧଷୁଆ ରପାଷାକ, 
ରଗ୍ାଭସ୍, ରଟାପି କମି୍ବା ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ 
ଜନିଷି ରଟୋଭ ଉପରର ଟା୍ନ୍ତଷୁ  
ନାହିଁ - ରସମାରନ ଚଷୁ �ି ଉପରର 

ପଡ ିନଆିଁ ଧର ିପାରନ୍ତ ି।

ଇଞି୍ନ୍ (ଏବଂ ରଟୋଭ୍) ରଷୁ  ନଷି୍ାସତି ପାଇପ୍ 
ଗଷୁେକିଷୁ ଏକ କଠନି କମି୍ବା ଛଦି୍ର ରହାଇଥିବା ଧାତଷୁ  

ସଟି୍ ରର ରଘାୋନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ବାୟଷୁ ଚଳାଚଳ

ବାୟଷୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପାଇପ

ବସ୍ୟାରଟରୀ ଗଷୁେକିଷୁ ଭ� ଭାବରର ସଷୁରକି୍ତ ଏବଂ ସଠକି୍  ଭାବରର ବାୟଷୁ ପ୍ରବାହତି ରହଉଥିବା ଏବଂ  
ସହଜରର ପହଞ୍ଚପିାରଷୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରର ରଖିବା ଉଚତି ।  ବସ୍ୟାରଟରୀକଷୁ ପାଣିଠାରଷୁ  ଦୂରରର ରଖନ୍ତଷୁ  । 
କରୁ-ଆବାସରର ରକରବବ ିବସ୍ୟାରଟରୀ ଗଚ୍ଛତି କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ବସ୍ୟାରଟରୀରଷୁ   ନଗି୍ତ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଗସ୍ୟାସ୍ 

ନଶି୍ାସ ପ୍ରଶ୍ାସରର କ୍ତକିାରକ ରହାଇପାରର ।

ରଶାଇବା ରକାଠରୀଗଷୁେକି 
ଏପର ିଭାବରର େଜିାଇନ୍ 

ଏବଂ ନମି୍ାଣ ରହବା 
ଆବଶସ୍ୟକ ଯାହାକ ିକରୁ-

ସଦସସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରତଜ 
ବାୟଷୁ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ନଶିି୍ତ 
କରାଏ । ଇଞି୍ନ ରଷୁ ମରଷୁ  
ନଗି୍ତ ଗସ୍ୟାସ୍ ଯଦ ିଜମା 

ରହାଇଯାଏ ରତରବ ମାରାତ୍ମକ 
ରହାଇପାରର ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା

ବ୍ୟାରେ�ୀ
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ଆର�ାକୀକ�ଣ

ସମସ୍ତ କାଯ୍ସ୍ୟକଷୁ ନରିାପଦ ରର କରବିାକଷୁ ରହର� ସମସ୍ତ କାଯ୍ସ୍ୟ 
ରକ୍ତ୍ରରର ପଯ୍ସ୍ୟାପ୍ତ ପରମିାଣ ର ଆର�ାକ ରହବିା ଆବଶସ୍ୟକ । 
ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ସେିରିର ନଜି ବାଟରର ଏବଂ ସେି ିନକିଟରର 

ଯରଥଟେ ଆର�ାକ ଅଛ ି।

ମାଛ ଧରବିା କାଯ୍ସ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର      
 ଆବଶସ୍ୟକ ନ କରବିା ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ 
ମାଛ ଧରବିା ସମୟରର, ରେକ୍ 
ଉପରର ଥିବା ଆର�ାକ ବନ୍ 

ରହବା ଉଚତି ନଷୁରହଁ । ଆର�ାକ 
ଏପର ିଭାବରର ରଖାଯିବା    
ଉଚତି ଯାହାଦ୍ାରା ଏହା     
ନଦି୍୍ାରତି କମି୍ବା ଜାହାଜ 
ଚାଳନାର କାଯ୍ସ୍ୟକ୍ରମରର 
ହସ୍ତରକ୍ପ କରବି ନାହିଁ ।

Stern Light
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elight (r

ed)       
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ରାତରିର, ବନ୍ର ମଧ୍ୟରର ଥିବା ସମୟରର ରପାଟ୍ 
ସାଇେରର ସବ୍ଦା ଏକ �ାଲ୍ ଆର�ାକ, 

ଟୋରରବାେ୍ ସାଇେରର ସବଷୁଜ ଆର�ାକ ଏବଂ 
ମାସ୍ତଷୁ� ଉପରର ଏକ ଧଳା ଆର�ାକ ଜଳାଇବା 
ଅନବିାଯ୍ସ୍ୟ, ଯଦଓି ତଷୁ ରମ �୍ର କରଛି ଏବଂ 

ଗତ ିକରଷୁ ନାହଁ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଦଉେ ିଏବଂ ତା� ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ।

ଏକ ନୂତନ କଏ�ରଷୁ  ନଆିଯାଇଥିବା 
ୋହାଣ ହାତର ଦଉେଟିରି  ରମାଡକଷୁ 
ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଷୁଣି ବପିରୀତ 

ଭାବରର ବଷୁ�ାଇ ଗଣ୍ ିଗଷୁେକିଷୁ 
ପ୍ରତସ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚତି ।

ଦଉେରିର ଥିବା 
ଗଣ୍ଗିଷୁେକି ସବ୍ଦା ସଠକି୍ ଗଷୁୋଇବା 

ଦ୍ାରା ବାହାର କରାଯାଇପାରବି  
ରଯମିତକି ିୋହାଣ ହାତର ଦଉେ ି
ପାଇଁ ୋହାଣ ହାତ କଏ�ି୍ ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା

ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ରମାଡ ଥିବା ଦଉେ ି
କମି୍ବା ତାରକଷୁ ବଦଳାନ୍ତଷୁ  । ଏକ ବ୍କ୍ 

ମାଧ୍ୟମରର ଏକ ରମାଡ  ଥିବା ଦଉେ ି
କମି୍ବା ତାର ଟାଣିବା ବପିଜ୍ଜନକ 

ରହାଇପାରର ।
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ଭ�

ଉତ୍ତମ

ହଠାତ୍ ଏକ ଦଉେରିର ଏକ ଭାର ରଖାଯିବା ଉଚତି ନଷୁରହଁ; କମି୍ବା  
ଜକ୍ ରଦବା ଠକି ନଷୁରହଁ । ଏହା ଦଉେ ିଉପରର ଭାର ର ପରମିାଣ 

ଅଧିକ କର ିଏହାକଷୁ ଦଷୁବ୍ଳ କରପିାରର ।

ରଯଉଁଠାରର ସମ୍ବ, ଏକ ଗଣ୍ ି
ସ୍ାନରର ରଯାୋଇର 

ବସ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚତି 
କାରଣ ଏକ ଗଣ୍ ିଏକ 

ଦଉେକିଷୁ  ଦଷୁବଳ୍ କରପିାରର ।                                                                                                                         

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ



27

ସମସ୍ତ ବ୍କ୍ ଯରଥଟେ ଶକ୍ ଏବଂ ଦଉେ ିପାଇଁ ଯରଥଟେ  
ବେ ରହବା ଉଚତି । ଏହାର ବସ୍ୟାସ ଦଉେ ିପାଇଁ ଉପଯଷୁକ୍ 

ରହବା ଉଚତି ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା

ଦଉେରି ନରିାପଦ କାଯ୍ସ୍ୟ 
ଭାର ଜାଣନ୍ତଷୁ , ଏବଂ 

ଭାରସୀମା ଅତକି୍ରମ କରନ୍ତଷୁ  
ନାହିଁ । କଦାପି କ୍ୟ 

ରହାଇଥିବା ତାର ଏବଂ 
ଦଉେକିଷୁ ଭାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ 

ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।
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ଦଉେ,ି ଜା� କମି୍ବା ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ଗିୟର ସମଷୁଦ୍ରରର ପରତିସ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଉଚତି ନଷୁରହଁ । ପରତିସ୍ୟକ୍ 
ଗିୟର ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜ ପାଇଁ ବପିଦ ସକୃଟିେ କରପିାରର, ରଘାଟେ ଫିଶି୍  ସହ ଜଳକଷୁ ପ୍ରଦୂଷତି 

କରପିାରର । ଏକ ଦଉେ ିକମି୍ବା ଜା�କଷୁ ପାଶ୍୍ରର ରଫାପାେ ିଦଆିଯିବା ଉଚତି ନଷୁରହଁ, କାରଣ ଏହା  
ରପ୍ରାରପଲ୍ଲର ରର ଛନ୍ ିରହାଇଯାଇପାରର ।

ବସ୍ୟବହାର ରହଉନଥିବା ସମୟରର, ଦଉେ ି
ଗଷୁେକିଷୁ ଗଷୁରେଇ ବାନ୍ଧ ିରଖନ୍ତଷୁ  ଯାହା ଦ୍ାରା 
ଆପଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ସମୟରର ରସଗଷୁେକି 

ଉପରର ପେଯିିରବ ନାହିଁ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ରତ�, ରପର୍ା�,  
ର୍ କମି୍ବା ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ 
ରାସାୟନକି ପଦାଥ୍ 
ସଂସ୍ପଶ୍ରର ଦଉେକିଷୁ 

ଅଣାନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

କଦାପି ଏକ ଦଉେକିଷୁ  
“ଭା୍ ” କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ 

କମି୍ବା ଏହାକଷୁ ଅତସ୍ୟଧିକ 
ବଙ୍କା କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ, ଏହା 
ତନ୍ତଷୁ କଷୁ ଦଷୁବ୍ଳ କରରିଦବ ।

ଘଷ୍ଣ ଏକ ଦଉେକିଷୁ ଦଷୁବ୍ଳ କରଥିାଏ । 
ଦଉେରିର ଚାଫି ଗ୍୍  ଗିଅର୍ ଗଷୁଡାଇ 

ରଖନ୍ତଷୁ  ।

ସାଧା�ଣ ସଷୁ�କ୍ା
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ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସରଙ୍କତ ପତାକା

“ରମା ଠାରଷୁ          ବଜାୟ ରଖନ୍ତଷୁ  ; 
ମଷୁଁ କଟେରର ଜାହାଜ  ଚଳାଉଛ”ି।

“ମଷୁଁ          ଗତପିଥ ୋହାଣ 
(ଟୋରରବାେ୍) ପାର୍୍ଵକଷୁ ପରବିତ୍ତ୍ନ 
କରଷୁ ଅଛ”ି। 

“ମଷୁଁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅକ୍ମ ଅରଟ; 
ରମା ସହତି ରଯାଗାରଯାଗ କରନ୍ତଷୁ ”।

“ରମାରତ ଜରଣ ଜାହାଜ ଚାଳକଙ୍କ 
(ପାଇ�ଟ)ଆବଶସ୍ୟକତା ଅଛ”ି। 
ମତ୍ସ୍ୟରକ୍ତ୍ର ନକିଟରର ଥିବା 
ମତ୍ସ୍ୟରପାତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା :  
“ମଷୁଁ ଜା� ଉଠାଉଅଛ”ି।

“ମଷୁଁ ରମାର ଗତପିଥ ବାମ (ରପାଟ୍ ) 
ପାର୍୍ଵ ପରବିତ୍ତ୍ନ କରଷୁ ଅଛ’ି’।

ଏହ ିଜାହାଜରର ନଆିଁ �ାଗିଯାଇଛ ି
ଏବଂ ବପିଜ୍ଜନକ ମା� ଅଛ ି:  ରମା 
ଠାରଷୁ          ବଜାୟ ରଖନ୍ତଷୁ ”।  
(କମି୍ବା) ଏହ ିଜାହାଜରଷୁ  ବପିଜ୍ଜନକ 
ମା� �ିକ୍ ରହଉଅଛ ି। 

“ମଷୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରଯାଗାରଯାଗ 
କରବିାକଷୁ ଚାହଷୁ ଁଛ”ି।

“ରମାର ଜାହାଜର ଇଞି୍ନ୍ ବନ୍ ରହାଇଛ ି
ଏବଂ ଜାହାଜ ପାଣି ଭିତରର ଭାସମାନ 
ଅବସ୍ାରର ଅଛ”ି।

“ଜରଣ ସଦସସ୍ୟ ତଳକଷୁ  ପେଯିାଇଛନ୍ତ”ି  
(ଏହା ରକରବ ରକରବ  ଜାହାଜରର ଥିବା  
“ଜରଣ ସଦସସ୍ୟ ତଳକଷୁ  ପେଯିାଇଛନ୍ତ”ି 
ଦଶ୍ାଯାଇଥିବା ଖଷୁଣ୍ଟ ରର �ଗାଯାଇଥାଏ)।
ସନିଟିେର ଦ୍ାରା ସମିାରଫାର ପତାକା 
ଉରତ୍ତାଳନ କରନ୍ତଷୁ ।

“ମାଛଧରା େ୍ାମାରନ:  ରମା ଠାରଷୁ   
       ବଜାୟ ରଖନ୍ତଷୁ ; ମଷୁ ଯଷୁଗ୍ମ ୍�ି୍ ରର 
ନରିୟାଜତି ଅଛ”ି। 

“ମଷୁଁ ସାହାଯସ୍ୟ ଆବଶସ୍ୟକ କରର”।

“ରମାର ଚକିତି୍ା ସହାୟତା ଆବଶସ୍ୟକ”। 

“ରମାର �୍ର ଟାଣି ରହାଇ ଯାଉଅଛ”ି। 

“ମଷୁଁ ଏକ ଟଗ ଆବଶସ୍ୟକ କରର” ।  
ମତ୍ସ୍ୟ ରକ୍ତ୍ର  ନକିଟରର ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟରପାତ 
ଦ୍ାରା : “ମଷୁଁ ଜା� ପକାଉଅଛ”ି।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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 ଅଧ୍ାୟ ୨

ବ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁ�କ୍ା





ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା 33

ଟ୍ା ରହାଇଥିବା ଓଜନ, ଉଠଷୁ ଥିବା ରବାଝ, 
ରେରକି ଏବଂ ରକ୍ରନ୍ ତରଳ କଦାପି ଠଆି ହଷୁଅନ୍ତଷୁ  
ନାହିଁ । ଭାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟ ରହାଇଥିବା 
ତାର ଏବଂ ଦଉେ ିବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

ବ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁ�କ୍ା

ଯଦ ିଚଳମାନ ଓଜନ ଗଷୁେକି 
ସଷୁରକି୍ତ ନଥାଏ                          

ରତରବ ରସଗଷୁଡକି  ନକିଟରର ଛେିା 
ରହବା ଠାରଷୁ  ଦୂରରଇ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  ।
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ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ତାର ଏବଂ ଦଉେ ିସହତି ଭରାରଦଇ 
ଠଆି ରହବା ଠାରଷୁ  ଦୂରରଇ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  । ଭା୍ିବା 

ଘଟଣାରର ବପିଦଯଷୁକ୍ ତାର ଏବଂ ଦଉଡ ିଭାର 
ଥିବା ଆେକଷୁ ଗତ ିକରର ଏବଂ ଶରୀରକଷୁ କ୍ତ ି

ପହଞ୍ଚାଇପାରର ।

ଏକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହାଇଥିବା ତାର କମି୍ବା ଦଉେ ି
ଉପରର ଠଆି ହଷୁଅନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଯଦ ିଏହା ଖସଯିାଏ 

ରତରବ ଆପଣ ଆହତ ରହାଇପାରନ୍ତ ି।

ଏକାକୀ କାମ କରବିା ସମୟରର ଏକ ସଷୁରକ୍ା 
ରବ�୍ଟ ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  । ଯଦ ିଖସ ିଯାନ୍ତ ିରତରବ 
ସଷୁରକ୍ା ରବ�୍ଟ ଦ୍ାରା ରତରବ ରକ୍ା ପାଇଯିରବ ।

üü
କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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 ଫ୍ିପ୍-ଫ୍ପ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ; ରେକ୍ ଉପରର ପେନିଯିବା ପାଇଁ ଉପଯଷୁକ୍ ରଜାତା 
ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

ଆଂଶକି ରଖା�ା ହସ୍ୟାଚ୍ କଭର କମି୍ବା ମସ୍ୟାନରହା� ଉପରର 
ପାଦ ରଖନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଯଦ ିକଭର୍ ଖସଯିାଏ, ଆପଣ ଭିତରକଷୁ 

ଖସ ିପେପିାରନ୍ତ ି।

üü

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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ଦଉେ ିକମି୍ବା ତାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା ସମୟରର ରଗ୍ାଭସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  ।

ଚା�ଷୁ ଥିବା ଇଞି୍ନଗଷୁଡକିରର କଦାପି ମରାମତ ିକମି୍ବା ପରବିତ୍ତ୍ନ କରନ୍ତଷୁ   ନାହିଁ । 

üü

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଚଳନ୍ତା ଜାହାଜର ସାମ୍ା ଆେକଷୁ ଏକ ବଡ ଭାରୀ ମାଛ ଉଠାଇବା ଠାରଷୁ  ଦୂରରଇ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  ।  
ଏହାକଷୁ ଉଠାଇବା ପୂବ୍ରଷୁ  ସବ୍ଦା ମାଛକଷୁ ଆପଣଙ୍କ ଛେିା ରହାଇଥିବା ସ୍ାନରଷୁ  ପଛ ଆେକଷୁ ରଖନ୍ତଷୁ  । ଏହ ିସ୍ିତ ି
ଜାହାଜର ଗତବିଧିି ସହତି ମାଛକଷୁ ଯିବାକଷୁ ରଦଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କଷୁ ରକୌଣସ ିଅସଷୁବଧିାରର ପକାଇନଥାଏ ।

üü

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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ସମଷୁଦ୍ରରର ପେନିଯିବା 
ପାଇଁ ରର�ିଂ ଉପରର 

ବସନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

ରାତରିର କମି୍ବା ସମଷୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ସମୟରର ରେକ୍ ଉପରକଷୁ ଏକଷୁଟଆି 
ଯାଆନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଖରାପ ପାଗ କମି୍ବା ଜରଷୁ ରୀ କାମରବରଳ ଆବଶସ୍ୟକ 

ପେରି� ନାବକିମାରନ ସମଷୁଦ୍ରରର ଖସ ିନପେବିା ପାଇଁ ସଷୁରକ୍ା 
ରପାଷାକ ପିନ୍ଧବିା ଉଚତି ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଧାତଷୁ  ସମ୍କମିତ କାମ, ରେ�େଂି,  
କମି୍ବା ର୍ କାମ କରବିାରବରଳ କରିଣ, 
ଉଡଷୁଥିବା ଗଷୁଣ୍ଡ କମି୍ବା ବଷିାକ୍ ବାଷ୍ପରଷୁ  

ଚକ୍ଷୁକଷୁ ସଷୁରକ୍ା ରଦବାକଷୁ ଉପଯଷୁକ୍ ଚକ୍ଷୁ 
ସଷୁରକ୍ା (ଚଷମା) ପରଧିାନ କରନ୍ତଷୁ  । 
ଆଖିକଷୁ ରକ୍ା କରବିା ପାଇଁ ରେ�େଂି 

କରବିା ସମୟରର ଗାଢ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  । 
ରକୌଣସ ିଆଘାତରଷୁ  ହାତକଷୁ ରକ୍ା କରବିା 

ପାଇଁ ରଗ୍ାଭସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  ।

ଆପଣ ଇନ୍ଧନ ଟାଙି୍କ ରଖା�ିବା 
ରବରଳ ବାୟଷୁ ପ୍ରବାହ ଭ�  
ଅଛ ିରବା�ି ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  । 
ଇନ୍ଧନ ଟସ୍ୟାଙ୍କର ଧୂଆଁ ସ୍ାସ୍ସ୍ୟ 

ପାଇଁ ଖରାପ 
ଏବଂ ଏହା ବପିଜ୍ଜନକ 

ରହାଇପାରର ।
ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଟସ୍ୟାଙ୍କ  

ବନ୍ ରହରି� କାବ୍ନ 
ମରନାକ୍ସାଇଡ୍ ପର ି

ବଷିାକ୍ ଗସ୍ୟାସ୍ ମିଳପିାରର ।

üü

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା

େିରଜ�
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 ଦଉେ ିକମି୍ବା ତାରରର ଠଆି ହଷୁଅନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । 
ଯଦ ିଏହା ହଠାତ୍ ଟାଣି ରହାଇଯାଏ, ରତରବ    

ଗଷୁରଷୁ ତର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚପିାରର ।

ଏକ ଦଉେକିଷୁ ସଧିା କମି୍ବା ଭିେବିା ରବରଳ ଖଷୁଣ୍ଟ ଠାରଷୁ  ଯରଥଟେ ଦୂରତା ସହତି 
ଦଉେକିଷୁ ଧର ିରଖନ୍ତଷୁ  ।

üü

üü

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ରେକ୍ ଉପରର କମି୍ବା ସଡି ିଉପରର ରଦୌଡନ୍ତଷୁ  
ନାହିଁ । ଆପଣ ଖସଯିିବା କମି୍ବା ପେଯିିବାର 
ଅଧିକ ସମ୍ାବନା ଥାଏ । କଦାପି େଅିଁନ୍ତଷୁ   

ନାହିଁ । ଜାହାଜକଷୁ ଚଢବିା କମି୍ବା ବାହାରବିା 
ସମୟରର ସବ୍ଦା ସଡି ିକମି୍ବା ଗସ୍ୟା୍ରେ 

ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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üü

üü

ଏକ ସଡି ିକମି୍ବା ପାହାଚ ଚଢବିାରବରଳ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ାକଷୁ ସଡି ିକମି୍ବା ପାହାଚ ଆେକଷୁ ରଖନ୍ତଷୁ , ରର�ିଂ 
ହାରଣ୍ଡ�କଷୁ ଦକୃଢ ଭାବରର ଧର ିରଖନ୍ତଷୁ  । ଆପଣ ରନଉଥିବା ପ୍ରରତସ୍ୟକ ପଦରକ୍ପକଷୁ ଆପଣ ରଦଖିପାରଷୁ ଥିବା 
ଉଚତି । ସବଷୁ ସମୟରର ଏହା ଆପଣଙ୍କଷୁ ସନ୍ତଷୁ ଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରର ସାହାଯସ୍ୟ କରର । ଚଢବିା କମି୍ବା ତଳକଷୁ 

ଓହ୍ାଇବାରବରଳ ସବ୍ଦା ସଡି ିପଟକଷୁ ସମ୍ଷୁଖ ଭାଗ ରଖନ୍ତଷୁ  ।

ବରଫ କମ୍ାଟ୍ରମଣ୍ଟ କମି୍ବା ଫି୍ଜର ଭିତରର ଯିବାରବରଳ ନଜିକଷୁ ରକ୍ା କରବିା ପାଇଁ ଉପଯଷୁକ୍ ରପାଷାକ,  
ରଜାତା / ବଷୁଟ୍, ରଗ୍ାଭସ୍ ଏବଂ ରହ�ରମଟ ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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üü

ନଜି ଶରୀରକଷୁ ସଯୂ୍ସ୍ୟ କରିଣର ସଂସ୍ପଶ୍ ରର 
ଆଣନ୍ତଷୁ   ନାହିଁ । ଅତ ିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମରି 

ସଂସ୍ପଶ୍ରର ଆସବିା ଦ୍ାରା ଚମ୍ ସମସସ୍ୟା କମି୍ବା 
କକ୍ଟ ରରାଗ ରହାଇପାରର ।

ରକବଳ ଆପଣଙ୍କ ରମରଷୁ ଦଣ୍ଡକଷୁ ବଙ୍କା କର ିଭାରୀ ଓଜନ ଉଠାନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ବରଂ, ପାଦକଷୁ ଟକିଏି  
ଅ�ଗା କର ିଆଣ୍ଷୁକଷୁ ଅଧା ବଙ୍କା କରନ୍ତଷୁ , ଓଜନକଷୁ ସଠକି୍ ଭାବରର ଧର ିରଖନ୍ତଷୁ , ପିଠକିଷୁ ସଧିା  

ରଖନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଓଜନ ସହତି ଛେିା ହଷୁଅନ୍ତଷୁ  । ଏହା ପିଠ ିଆଘାତକଷୁ ରରାକବି, ଅନସ୍ୟଥା ଏହାର ପରଣିାମ 
ଗମ୍ୀର ରହାଇପାରର ।

ଖରାଦରିନ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  କାରଣ ସଯୂ୍ସ୍ୟଙ୍କ 
ଅବରିତ ପ୍ରକାଶ ଆଖି ପାଇଁ ହାନକିାରକ 
ଅରଟ । ଏକ ରଟାପି କମି୍ବା �ମ୍ବା ହାତର  

ରପାଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ କ୍ରିମ୍ 
ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ କବାଟ 
ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଧା ରହାଇଛ ି। 

ରରା�ି୍ ରହବା ଏବଂ 
ରଦାହ�ିବା ଦ୍ାରା କବାଟ 
କମି୍ବା ଝରକା ବାରେଇ 

ରହାଇପାରର ଏବଂ ଆଘାତ 
�ାଗିପାରର ।

ସବ୍ଦା ହାତର ଯତ୍ନ ନଅିନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ରସମାନଙ୍କଷୁ  ସମ୍ାବସ୍ୟ 
ଆଘାତରଷୁ  ରକ୍ା କରନ୍ତଷୁ  । 

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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Do not 
Switch on

ରବୈଦଷୁ ସ୍ୟତକି ତାର ଏବଂ ଫିଟି୍ ସ 
ପରଚିାଳନା କରବିା ସମୟରର ସତକ୍ 

ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  । ରବୈଦଷୁ ସ୍ୟତକି ଅଂଶରର କାମ କରବିା 
ପୂବ୍ରଷୁ  ପରଚିାଳକଙ୍କଷୁ  ଅବଗତ କରନ୍ତଷୁ  ।

ବଜ୍ରପାତ ରହର� ରଖା�ା ରେକ୍ 
ଉପରର ଠଆି ହଷୁଅନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । 

                      ନଜି ଶରୀର 
ମାଧ୍ୟମରର ପକୃଥିବୀକଷୁ ବଜିଷୁଳ ିପାଇଁ 
ସରବ୍ାଚ୍ଚ ବନି୍ଷୁ  ଆପଣ ରହରବ । 

ସବଷୁରବରଳ ହଷୁଇ� ହାଉସ ଭିତରର 
ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  ଯାହା ଦ୍ାରା ଆପଣ ଛାତ ଦ୍ାରା 

ସଷୁରକ୍ା ପାଇଯିରବ ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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ଯଥାସମ୍ବ ଶଷୁଖି�ା, ପରଷି୍ାର ଏବଂ ଉପଯଷୁକ୍ ରପାଷାକ 
ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  । ଚଳନ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିସହତି କାମ କରବିା ସମୟରର 
କମି୍ବା ପେବିା ସମ୍ାବନା ଥିବା ବସ୍ତଷୁ ତରଳ କାମ କରବିା 
ସମୟରର କଠନି ରଟାପି କମି୍ବା ରହ�ରମଟ ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  ।

ଆକସି୍କ କାଟ ଏବଂ ରଘାଷୋକଷୁ 
ରରାକବିା ପାଇଁ ସବ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର 
ନାବକି ଛଷୁରୀ ଆବରଣରର ରଖନ୍ତଷୁ  ।

କବାଟ ରଦଇ ପ୍ରରବଶ କରବିାରବରଳ 
ସବ୍ଦା ମଷୁଣ୍ଡକଷୁ ଧ୍ୟାନ ଦଅିନ୍ତଷୁ  । ଜାହାଜର 

କବାଟ ରଫ୍ମ ଗଷୁେକି ଘରରାଇ ଦଷୁଆରବନ୍ଧ 
ଠାରଷୁ  କମ ଉଚ ରହାଇଥାଏ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ସଠକି୍ ଭାବରର ଆର�ାକତି ନରହାଇଥିବା ଅବସ୍ାରର ରହା�୍ଡ କମି୍ବା ହସ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରରବଶ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । 
ସାଧାରଣ ଆର�ାକ ବସ୍ୟତୀତ, ଇଞି୍ନ ରଷୁ ମ୍ ଏବଂ ହଷୁଇ� ହାଉସରର ଏକ ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ଆର�ାକ 

ଉପ�ବ୍ଧ ରହବା ଆବଶସ୍ୟକ ।

ମଦସ୍ୟପାନର ଅତସ୍ୟଧିକ ବସ୍ୟବହାର କମି୍ବା ରେଗ୍ସର ଅପବସ୍ୟବହାର ଜାହାଜ ଏବଂ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଷୁରକ୍ା 
ପ୍ରତ ିବପିଦ ଅରଟ। ଘରର ନମିମିତ କୋ ମଦସ୍ୟ କମି୍ବା ଅବାଧ ସି୍ପରଟି ପିଅନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ବଷିାକ୍ ସି୍ପରଟି 

ପିଇବା ଦ୍ାରା ଅରନକ ମକୃତଷୁ ସ୍ୟ ଘଟଛି ି।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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ହସ୍ୟାରଣ୍ଡ� ଧର ିରକୌଣସ ିତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉପକରଣ କମି୍ବା ବସ୍ତଷୁ ଅନସ୍ୟକଷୁ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । 
ରଦବାରବରଳ ସବ୍ଦା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପଟକଷୁ ନରିଜ ଧର ିରଖନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ତା’ପରର ହାରଣ୍ଡ� 

ପଟ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କଷୁ  ଦଅିନ୍ତଷୁ  ।

üü

üü

କଠନି ବସ୍ତଷୁକଷୁ କାଟବିା ସମୟରର  ଛଷୁରୀର ମଷୁହଁ ନଜି ଆେକଷୁ ରଖନ୍ତଷୁ  
ନାହିଁ । ସବ୍ଦା ନଜି ଶରୀର ଠାରଷୁ  ଦୂରରର କାଟନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ସମ୍ାବସ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରମଣକଷୁ ରରାକବିା ପାଇଁ ମାଛଧରା  
ଯାତ୍ରା ପୂବ୍ରଷୁ  ସବ୍ଦା ନଜିର ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତଷୁ  ।

ଯଦଓି ଆପଣ ଏକ ହତାଶ ଅବସ୍ାରର ଅଛନ୍ତ ିତଥାପି ସମଷୁଦ୍ର ଜଳ ପିଅନ୍ତଷୁ  
ନାହିଁ | ସମଷୁଦ୍ର ଜଳ ପିଇବା ଅରପକ୍ା ଆପଣ ପାଣି ନ ପିଇ ଅଧିକ ସମୟ 

ବଞ୍ଚପିାରରିବ ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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üü

�ମ୍ବା ରକଶକଷୁ ରଟାପି ତରଳ ରଖନ୍ତଷୁ  । ଏହପିର ିକର�, ପଷୁ�ି ଚକ ିଏବଂ 
ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତରିର ରକଶ ଛନ୍ ିରହବାର ସମ୍ାବନା କମ୍ ଥାଏ ।

ଶରୀରକଷୁ   ଫିଟ ରହଉଥିବା 
ରପାଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ , ଯାହା ଚକରିର 

କମି୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତରିର ଛନ୍ ି
ରହବାର ସମ୍ାବନା କମ୍ ଥାଏ । 
ରଖା�ାଥିବା ରବାତାମ ଗଷୁେକି 

ଜା� ଏବଂ ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ମାଛଧରା 
ଗିୟରରର ଛନ୍ ି

ରହାଇଯାଇପାରର । ବପିଦକଷୁ 
ଏୋଇବା ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କଷୁ  

ରଟପ୍ ଦ୍ାରା ଆଚ୍ଛାଦତି ରଖନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ମଷୁଦ ିଏବଂ ବଳା ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ   ନାହିଁ  । ରସଗଷୁେକି ତାର, 
ଜା�, ଗିୟର ଏବଂ ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତରିର 

�ାଗିଜବିାର ସମ୍ାବନା ଥାଏ ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା

ଇଞି୍ନ୍ ରଷୁ ମ୍ ହସ୍ୟାଚ୍ କଭର 
ରଖା�ା ରହର� ଧ୍ୟାନ ଦଅିନ୍ତଷୁ  । 
ରକରତକ େ୍ାରର, ଇଞି୍ନ୍ 

ରଷୁ ମକଷୁ ପ୍ରରବଶ ଆବାସ ସ୍ାନରଷୁ  
ଆସଥିାଏ । ରତଣଷୁ, ଯଦ ିଆପଣ 
ଏହାକଷୁ ନରଦଖି  ଝଷୁ ଙି୍କ ପେନ୍ତ ି
ରତରବ ଆପଣ ସହଜରର 
ରଖା�ା ଦ୍ାର ରଦଇ ଇଞି୍ନ 
ରକାଠରୀରର ପେପିାରନ୍ତ ି।
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ଏକଷୁଟଆି କାମ କରବିା ସମୟରର ସରଞ୍ାମ 
ଏବଂ ର୍ ପାତ୍ରକଷୁ ସାବଧାନରର ବାନ୍ଧ ିରଖନ୍ତଷୁ  
ରଯପରକି ିରସଗଷୁେକି ତରଳ ନ ପରେ ଏବଂ 
ତରଳଥିବା ର�ାକଙ୍କଷୁ  ଆଘାତ ନ କରର ।

ନମିନ୍ତ୍ରତି ନ ରହବା ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ ଅନସ୍ୟମାନଙ୍କର     
କାମରର ହସ୍ତରକ୍ପ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । 

ରଯରତରବରଳ କାଯ୍ସ୍ୟ ରକ୍ତ୍ରରର ଅଛନ୍ତ ି 
ଉପଯଷୁକ୍ ରପାଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ରକୌଣସ ିଦଉେକିଷୁ ହାତ ସାହାଯସ୍ୟରର ପଷୁ�ିରର �ଗାଇବାକଷୁ 
ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଏକ �ିଭର ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  । 

ରକୌଣସ ିଗତଶିୀଳ ତାରକଷୁ ଧର ିରଖନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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üü

ଆପଣଙ୍କ କାଯ୍ସ୍ୟ ସମୟ ପରର, ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ଆପଣ କାଯ୍ସ୍ୟ ସ୍ାନଠାରଷୁ  ଦୂରରର ଅଛନ୍ତ ି।

ଜୀବନ୍ତ ବଡ ମାଛକଷୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିାକଷୁ ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ମକୃତଷୁ ସ୍ୟ ପରର ମଧ୍ୟ ମଗର ମାଛ ପାଟ ିକଛି ି
ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସାରଣ କରପିାରର । ରସ୍ଟ୍ ର �ାଞ୍ର ମଝରିର ଏକ ବଷିାକ୍ ସ୍ପାଇକ୍ ଅଛ ିଏବଂ ଏହା 

ଦ୍ାରା ସାଂଘାତକି ଆଘାତ �ାଗିପାରର ।

üü

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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କଣ୍ଟା ଯଷୁକ୍ ରପଟଫଷୁ �ି ମାଛ ଖାଆନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ, ରସମାରନ ବଷିାକ୍ ରହାଇପାରନ୍ତ ି।
                     କାତ ିଆଚ୍ଛାଦତି ମାଛ ଖାଇବା ନରିାପଦ ଅରଟ ।

ରଜ�ି ମାଛ କମି୍ବା ପାଣିରର ଭାସଷୁଥିବା ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତଷୁ ଙ୍କଷୁ  ଖା�ି ହାତରର ସ୍ପଶ୍ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । 
ଛଷୁଇଁର� ରସମାରନ ଚମ୍କଷୁ ସଂକ୍ରମିତ କରପିାରନ୍ତ ି।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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ମାଛ କାଟବିା ସମୟରର ଅତସ୍ୟଧିକ ସତକ୍ ହଷୁଅନ୍ତଷୁ  । ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାଛ କଣ୍ଟା, 
ଦାନ୍ତ ଏବଂ ପକ୍ ବପିଜ୍ଜନକ ରହାଇପାରର ।

ସଷୁରକ୍ା ଚଷମା କମି୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ 
ରରାଧକ ଚଷମା ପିନ୍ଧ ି
ଉଡନ୍ତା ମାଛ ହଷୁକ ଠାରଷୁ  
ଆଖିକଷୁ ରକ୍ା କରନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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କଦାପି ଭାରୀ ମାଛ ଉଠାନ୍ତଷୁ  
ନାହିଁ । ଏକ ରସ ିକମି୍ବା ପଷୁ�ି 

ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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କମ୍ଚା�ୀଙ୍କ ସଷୁ�କ୍ା ଏବଂ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ
• ମା�ିକଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ଭାବରର ସି୍ପରଙ୍କର ହିଁ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଷୁରକ୍ା ଏବଂ ସ୍ାସ୍ସ୍ୟ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜର 

ନରିାପଦ କାଯ୍ସ୍ୟ ପାଇଁ ସାମଗି୍ରକ          ରହଛି ି।

• କରୁ ମାରନ ମା�ିକ, ସି୍ପର ଏବଂ ଅନସ୍ୟ କରୁ ସଦସସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ନଜିର ସ୍ାସ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ନରିାପତ୍ତା ତଥା ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ 
କରୁ ସଦସସ୍ୟ ଏବଂ ଜାହାଜରର  ଥିବା ଅନସ୍ୟ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସ୍ାସ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ ସହରଯାଗ କରବିା ଉଚତି ।

• ଯଦ ିରକୌଣସ ିକରୁ-ରମମ୍ବର ଔଷଧୀୟ ଉପଚାରରର ଥାନ୍ତ,ି ରସମାରନ ଆବଶସ୍ୟକ ପରମିାଣର ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ 
ବହନ କରବିା ଆବଶସ୍ୟକ ଯାହା ସମଗ୍ର ମାଛଧରା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯରଥଟେ ରହବ ।

• କରୁ-ସଦସସ୍ୟମାରନ ସମଷୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାରର ବାଧା ସକୃଟିେ କରଷୁ ଥିବା ରଯ ରକୌଣସ ିଆଶଙ୍କାରଷୁ  ମଷୁକ୍ ରହବିା ଉଚତି ।  

• ଅସଷୁସ୍ ଥିବା ସରନ୍ହ କରାଯାଉଥିବା ରକୌଣସ ିକରୁ-ସଦସସ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତା�ିକାଭଷୁ କ୍ ରହବା ଉଚତି ନଷୁରହଁ ।

• ସମସ୍ତ କରୁ-ସଦସସ୍ୟମାରନ ସି୍ପର ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ସହକମ୍ୀଙ୍କଷୁ  ନରି୍ଦମିଟେ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ (ଯଦ ିଆବଶସ୍ୟକ ଥାଏ) 
ଏବଂ ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ଚକିତି୍ା ଆବଶସ୍ୟକତା ବଷିୟରର ଓ ରକୌଣସ ିଆ�ଜମି ବଷିୟରର ଅବଗତ କରାଇବା ଉଚତି ।

ବରଫିକକୃତ ବଡ ମାଛ ରନବା ଆଣିବା କରବିା ସମୟରର ସଷୁରକ୍ା ରଜାତା ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ସମଷୁଦ୍ରର� ପେଯିିବା�ଷୁ  �କ୍ା ପାଇବା ପାଇଁ ସତକ୍ତା
• ସମଷୁଦ୍ରରର ପେ ିନଯିବା ପାଇଁ ସବ୍ଦା ସତକ୍ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  କାରଣ ଏହା ସମଷୁଦ୍ରରର ମକୃତଷୁ ସ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମଷୁଖ 

କାରଣ ରହାଇଥାଏ । 

• ଗତରିର ପରବିତ୍ତ୍ନ ରହର�, କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କଷୁ  ରଚତାବନୀ ଦଅିନ୍ତଷୁ , କାରଣ ଗତରି ହଠାତ ପରବିତ୍ତ୍ନ 
ରସମାନଙ୍କଷୁ  ଅଜାଣତରର ଧକ୍ା ରଦଇପାରର ।

• ଖରାପ ପାଗରର କରୁ ସଦସସ୍ୟମାନଙ୍କଷୁ  ଖସନିଯିବା କମି୍ବା ଭାସନିଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜର ସେି ିଏବଂ ଆକାର 
ଅନଷୁଯାୟୀ �ାଇଫ୍ �ାଇନ୍ ରଖାଯିବା ଉଚତି । ୋକମ୍ି  ରଡକ୍ ଉପରର ମାନବରକ୍ା ରଦୌଡ ିସହତି 
�ାଇଫ୍ �ାଇନ୍ �ଗାଯିବା ଉଚତି ।

• ରଯରତରବରଳ ରଡକ୍ କାଯ୍ସ୍ୟ ଚା�ିଥାଏ ରଯଉଁଠାରର ତରଳ ପଡଯିିବାର କମି୍ବା ଖସଯିିବାର ଆଶଙ୍କା 
ଥାଏ, କମି୍ବା ରଯରତରବରଳ ଖରାପ ପାଗରର ରଡକ୍ ରର କାଯ୍ସ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏକ ସଷୁରକ୍ା �ାଇନ୍ ସହତି 
ଏକ ସଷୁରକ୍ା ହର୍୍ ବସ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚତି । ସଷୁରକ୍ା �ାଇନର �ମ୍ବକଷୁ ସଜାେ ିରଖିବା ଉଚତି 
ରଯପର ି ତାହା ସମଷୁଦ୍ରରର ପେନିଯିବ । ଯଦ ି ସଷୁରକ୍ା ହର୍୍ ଏବଂ ସଷୁରକ୍ା �ାଇନ ବସ୍ୟବହାର 
କରାଯାଇପାରବି ନାହିଁ, ରତରବ ଏହା ବଦଳରର ଏକ �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ କମି୍ବା ଏକ ସଷୁରକ୍ା କାଯ୍ସ୍ୟ 
ରପାଷାକ ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

• ଜାହାଜଟ ିଚା�ଷୁ ଥିବାରବରଳ ଜାହାଜ ବାହାରର କାଯ୍ସ୍ୟ ରଯରତରବରଳ ଆବଶସ୍ୟକ ହଷୁଏ ରସରତରବରଳ 
କରାଯିବା ଉଚତି । ଏହପିର ିକାଯ୍ସ୍ୟ କରବିା ପୂବ୍ରଷୁ  ଆବଶସ୍ୟକୀୟ ସଷୁରକ୍ା ସାବଧାନତା ଅବ�ମ୍ବନ 
କରାଯିବା ଉଚତି ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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ଜୀବନ �କ୍ାକା�ୀ ଉପକ�ଣ

ଅନଷୁରମାଦତି �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ 
ପ୍ରରତସ୍ୟକ କରୁ ସଦସସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 

ଜାହାଜରର ଉପ�ବ୍ଧ ରହବା ଉଚତି ।

ଜରଣ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କଷୁ  ସମଷୁଦ୍ରପାଣି ଭିତରକଷୁ  ଯିବା ପାଇଁ �ାଇଫ 
ରି୍ ଗଷୁଡକି ଜାହାଜରର  ଉପ�ବ୍ଧ ରହବା ଉଚତି । ଏକ 

 ଆର�ାକ କମି୍ବା ଏକ �ାଇଫ୍ �ାଇନ୍ 
ସହତି ସଂଯଷୁକ୍ ରହାଇଥିବା ଏକ �ାଇଫ୍ ରି୍ ଗ୍   

ପ୍ରସ୍ତଷୁତ ରଖନ୍ତଷୁ  । 

ରଡକ୍ ରର  କାମ କରବିାରବରଳ ନଜିର 
�ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତଷୁ  । �ାଇଫ 

ଜସ୍ୟାରକଟ୍ ସହତି ପାଣିରର ଆପଣଙ୍କର 
ବଞ୍ଚବିାର ସମ୍ାବନା ବହଷୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ।

�ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ ସହଜରର ଉପ�ବ୍ଧ ରହବା 
ଉଚତି ଏବଂ ରସଗଷୁେକିର ସ୍ିତ ିସ୍ପଟେ ଭାବରର 

ସଚୂତି କରାଯିବା ଉଚତି ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ପରସି୍ତିରିର ଅନସ୍ୟ 
ଜାହାଜ ଠାରଷୁ  ସାହାଯସ୍ୟ ଆବଶସ୍ୟକ 

କ�ାରବରଳ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ିତ ି
ସମ୍କ୍ରର ସଚୂନା ଜଣାଇବାପାଇଁ 

ଜାହାଜରର ରଫ୍ଆର, ଧୂଆଁ 
ସରଙ୍କତ ଏବଂ                             

ପାରାଚଷୁ ସ୍ୟଟ୍ ଉପ�ବ୍ଧ କରାଇବା 
ଉଚତି ।

ଏକ ରାୋର ପ୍ରତଫିଳକ         ରଯ ରକୌଣସ ିନକିଟତମ ଜାହାଜ ଆପଣଙ୍କ ଜାହାଜକଷୁ ତାଙ୍କ ରାୋର 
ମାଧ୍ୟମରର  ଭ� ଭାବରର ରଦଖିପାରନ୍ତ ି। ଏହା ରସମାନଙ୍କଷୁ   ଆପଣଙ୍କ ଜା� ଏବଂ �ାଇନଗଷୁଡକିଷୁ 
ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପଯ୍ସ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ରଦବ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟରର ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜ ଚା�ିର� ତାହା ନଟେ 

ରହାଇଯାଇପାରର । ଜାହାଜ ଉପରର ସି୍ର ରହାଇଥିବା ଏକ ରାୋର ପ୍ରତଫିଳକ ଉଦ୍ାର ଜାହାଜ ପାଇଁ 
ଏକ ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ପରସି୍ତିରିର ଆପଣଙ୍କ ଜାହାଜକଷୁ ରଖାଜବିା ସହଜ କରଥିାଏ ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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କ୍ଷୁଦ୍ର-ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାରନ ରଯଉଁମାରନ ସ୍ଷୁବା କମି୍ବା ଭୂପକୃଷ୍ଠ-ରଯାଗାଣ ୋଇଭି ଗ୍୍  ଗିଅର୍ ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତ,ି ରସମାନଙ୍କ 
ୋଇଭିଂ କାଯ୍ସ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆବଶସ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ବସ୍ୟବହାରରର ତା�ିମ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବା ଆବଶସ୍ୟକ ।

ସମସ୍ତ ୋଇଭିଂ ଅପରରସନ୍ ପାଇଁ ସବ୍ନମି୍ କରୁ-ଆବଶସ୍ୟକତା ପାଳନ କରାଯିବା ଆବଶସ୍ୟକ । ଜରଣ ୋଇଭିଂ 
ସଷୁପରଭାଇଜର ନଶିି୍ତ ଭାବରର ଅନ-ସାଇଟ୍ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣରର ରହବିା ଆବଶସ୍ୟକ ।

ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ଆବଶସ୍ୟକତା ନମି୍ ଅନଷୁସାରର:
1. ନଯିଷୁକି୍ଦାତା ନଶିି୍ତ କରବିାକଷୁ ପେବି ରଯ ସମସ୍ତ ୋଇଭରମାରନ ପଯ୍ସ୍ୟାପ୍ତ ତା�ିମ ସମାପ୍ତ କରଛିନ୍ତ ିଏବଂ ୋଇଭି ଗ୍୍  

ଗିୟର କପିର ିବସ୍ୟବହାର କରରିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତ ି।
2. ରଯରତରବରଳ ବଷୁେ ପକାଇବା କାଯ୍ସ୍ୟ ଚା�ିଛ,ି ଆବଶସ୍ୟକ ସ୍ରଳ ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ରଦବା ପାଇଁ ଅନସ୍ୟ ଏକ 

ସହାୟକ ଟୋଣ୍ଡବାଇ ୋଇଭର ସବଷୁରବରଳ ୋଇଭ୍ ସାଇଟରର ରହବିା ଆବଶସ୍ୟକ । ଟୋଣ୍ଡବାଇ ୋଇଭର ଏକ 
ମିନଟି୍ ମଧ୍ୟରର ପାଣି ଭିତରକଷୁ ପ୍ରରବଶ କରବିାକଷୁ ସମଥ୍ ରହବା ଜରଷୁ ରୀ ।

3. ୋଇଭର୍ କାଯ୍ସ୍ୟପାଇଁ ବସ୍ୟବହକୃତ ପ୍ରରତସ୍ୟକ ଜାହାଜରର ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ରସବା ସହତି ଭଏସ୍ ରଯାଗାରଯାଗ କରବିାକଷୁ 
ଅନଷୁମତ ିରଦବା ପାଇଁ ଏକ ରରେଓି କମି୍ବା ରଫାନ୍ ରହବିା ଆବଶସ୍ୟକ ।

4. ୋଇଭ୍ ଜାହାଜରର ସମସ୍ତ ଆବଶସ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ଉପକରଣ ରହବିା ଆବଶସ୍ୟକ, ରଯଉଁଥିରର ଏକ 
ଅମ୍ଳଜାନ ରଥରାପି ୟଷୁନଟି୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭ୍ୂକ୍ କରାଯିବା ଉଚତି । ପ୍ରରତସ୍ୟକ ୋଇଭର ନଶିି୍ତ ଭାବରର କକୃତ୍ରମି ଶ୍ାସକି୍ରୟା 
(CPR) ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଚକିତି୍ାରର ରଯାଗସ୍ୟ ରହବା ଆବଶସ୍ୟକ ।

5. ଉଭୟ ୋଇଭିଂ ସଷୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ୋଇଭର ଅ�ଗା ୋଇଭିଂ �ଗ୍ ରଖିବା ଜରଷୁ ରୀ । �ଗଟ ିଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର 
ଏବଂ ଗସ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମ, ସମୟ, ସବ୍ାଧିକ ଗଭୀରତା, ଭୂପକୃଷ୍ଠ ବସ୍ୟବଧାନ, ବସ୍ୟବହକୃତ େକିର୍ରେସନ  ରଟବଷୁଲ୍, ତାରଖି, 
ଏବଂ ଟପି୍ପଣୀ ଅନ୍ତଭ୍ୂକ୍ କରବିା ଜରଷୁ ରୀ । ୋଇଭ୍ ରହବାପରର ୋଇଭିଂ ସଷୁପରଭାଇଜର �ଗ୍ ନଶିି୍ତ ଭାବରର 
ନଯିଷୁକି୍ଦାତା         ର�ଖାଯିବା ଆବଶସ୍ୟକ ।

6. ୋଇଭି ଗ୍୍  କାଯ୍ସ୍ୟରର ନରିୟାଜତି ଜାହାଜଗଷୁଡକି ନଶିି୍ତ ଭାବରର ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ରକାଡ୍ 
“ଆ�ଫା” ପ୍ରଦଶ୍ନ କମି୍ବା ଉଡାଇବା ଆବଶସ୍ୟକ । ୋଇଭିଂ କାଯ୍ସ୍ୟକ୍ରମ ଚା�ିଥିବାରବରଳ 
ରକବଳ ଏହ ିପତାକା ପ୍ରଦଶ୍ନ କରନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ସମସ୍ତ ବଷୁୋଳ ିପାଣିରଷୁ  ବାହାରବିାପରର ଏହ ି
ପତାକା କାଢ ିଦଅିନ୍ତଷୁ  ।

7. ପ୍ରରତସ୍ୟକ ୋଇଭ୍ ଜାହାଜରର ସ୍ାନ, ଏକ ଅପ-ଟଷୁ -ରେଟ୍ ତା�ିକା ଏବଂ ନକିଟସ୍ ସଷୁବଧିାଗଷୁଡକିର ରଟ�ିରଫାନ୍ 
ନମ୍ବର ରହବିା ଜରଷୁ ରୀ । ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ରସବା ପାଇଁ ପଷୁନଃସମାଧାନ ପ୍ରରକାଷ୍ଠ ରଯପରକି ିତଟରକ୍ୀ ବାହନିୀ, 
ରମେକିାଲ୍ ଏୟାର�ାଇନ୍ସ, ରନୌରସନା ଏବଂ ୋକ୍ର ଓ  ଦକ୍ ୋଇଭିଂ ଔଷଧ ବଜି୍ାନୀ ରହବିା ଉଚତି ।

8. ୪୦ ବଷ୍ରଷୁ  ଅଧିକ ବୟସର ୋଇଭରମାରନ ପ୍ରତବିଷ୍ ଅନ୍ତତପରକ୍ ଥରର ୋଇଭିଂ ଔଷଧ ବଜି୍ାନୀ ଏବଂ ଦକ୍ 
ୋକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ାରା  ନଜିର ପରୀକ୍ା କରାଇରନବା  ଆବଶସ୍ୟକ । ୪୦ ବଷ୍ରଷୁ  କମ୍ ୋଇଭରମାନଙ୍କଷୁ  ପ୍ରତ ିଦଷୁଇ ବଷ୍ରର 
ପରୀକ୍ା କରାଯିବା ଜରଷୁ ରୀ । ପ୍ରରତସ୍ୟକ ଡାଇଭ୍ ରର, ୋଇଭରମାରନ ଅତ ିକମରର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ରମେକିାଲ୍ 
ଆ�ଟ୍ ଟସ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ଧବିା ଜରଷୁ ରୀ । ଏହ ିଟସ୍ୟାଗଗଷୁଡକି ଦଶ୍ାଇବ ରଯ ବଷୁୋଳ ିେକିର୍ରେସନ ଭଳ ିୋଇଭି ଗ୍୍  ରରାଗରର 
ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହାଇପାରନ୍ତ ି।

9. ଏକ ସଡି ିପାଣିରର ଯରଥଟେ ଭାବରର ବସି୍ତାର ରହବା ଉଚତି ଯାହା ଦ୍ାରା ଜରଣ ୋଇଭର ସହଜରର େ୍ା ଉପରକଷୁ  
ଉଠଆିସ ିପାରରିବ ।

ବଷୁେ ପକାଇ ମାଛ ଧ�ଷୁ ଥିବା ସମୟର� ସଷୁ�କ୍ା

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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10. ସାବଧାନ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  ରଯପର ିଆପଣ ଭୂପକୃଷ୍ଠକଷୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତ ିନାହିଁ, କାହିଁକ ିନା ଏହା େକିର୍ରେସନ ରରାଗର 
କାରଣ ରହାଇପାରର ।

11. ପ୍ରରତସ୍ୟକ ଡାଇଭର୍ ନଶିି୍ତ  ଭାବରର  ଜରଣ ବନ୍ଧଷୁ ୋଇଭର୍ ସହତି କମି୍ବା  ଭୂପକୃଷ୍ଠ ସହତି �ାଇଫ୍ �ାଇନ୍, ରଫ୍ାଟ୍  
କମି୍ବା ଭଏସ୍ କମଷୁସ୍ୟନରିକସନ୍ ମାଧ୍ୟମରର ରଯାଗାରଯାଗରର ରହବିା ଆବଶସ୍ୟକ ।

12. ଡାଇଭର୍ ମାରନ  ରଯାଜନା ଅନଷୁସାରର ସ୍ିର ରହାଇଥିବା ସବ୍ାଧିକ ସମୟ ଠାରଷୁ  ଅଧିକ  ରଯ ରକୌଣସ ିଗଭୀରତାରର 
ରହବିା ଉଚତି ନଷୁରହଁ ।

13. ସ୍ଷୁବା ଡାଇଭର୍ ମାରନ ୪୦ ମିଟର (୧୩୦ ଫଷୁଟ) ରଷୁ  ଅଧିକ ଗଭୀରକଷୁ ବଷୁଡବିା ଉଚତି ନଷୁରହଁ ।
14. ସ୍ଷୁବା ସ�ିିଣ୍ଡରଗଷୁେକିଷୁ ପ୍ରତବିଷ୍ ଆଭସ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରର ରଦଖି ଯାଞ୍ଚ କରାଇରନବା ଆବଶସ୍ୟକ । ପ୍ରତ ିପାଞ୍ଚ ବଷ୍ରର 

ସ�ିିଣ୍ଡରଗଷୁେକିର ହାଇରରୋଟୋଟକି�  ପରୀକ୍ା କରାଯିବା ଆବଶସ୍ୟକ ।
15. ସ୍ଷୁବା ଡାଇଭର୍ ମାରନ ୋଇଭିଂ ସଷୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅନଷୁରମାଦତି ନରି୍ଦମିଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି ନହିାତ ିଭାବରର ବସ୍ୟବହାର 

କରବିା ଜରଷୁ ରୀ:

 • ଶୀଘ୍ର ଛାଡ ିରହଉଥିବା ସାଜ ଏବଂ ଏକ ରପ୍ରସର ରଗଜ୍ ସହତି ସ୍ଷୁବା ୟଷୁନଟି୍ ।
 • ରଫସ୍ ମାସ୍ ଏବଂ ର୍ାରକ୍�
 • ସନ୍ତରଣ ଫିନ୍ ଏବଂ / କମି୍ବା ବଷୁଟ୍ ।
 • ରେଟସଷୁଟ୍ କମି୍ବା ଶଷୁଖି�ା ସଷୁଟ୍ ।
 • ରଗ୍ାଭସ୍ ।
 • ବଷୁୋଳ ିଛଷୁରୀ ।
 • ଗଭୀରତା ଓ ଜଳମଗ୍ ଚାପ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କମ୍ାସ୍ ।
 • ବଷୁଏନ୍ସ ିକରଣ୍ଟା୍ଲ୍ େଭିାଇସ୍ - ବ ିସ ିେ ି।
 • ଦଷୁଇଟ ିମାଉଥ ପିସ ସହତି ଏୟାର ସ�ିିଣ୍ଡର (ସ୍ଷୁବା ଟସ୍ୟାଙ୍କ) ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରକ ।
 • ଏକ ଅତୀତର ସମୟ  ସଚୂକ ଅଣ୍ଡର ୋଟର ୋଚ୍ କମି୍ବା ୋଇଭ୍ କମ୍ଷୁସ୍ୟଟର ।
 • ଶୀଘ୍ର ର�ିିଜ୍ ବକ�  ସହତି ଓଜନ ରବ�୍ଟ ।
 • ଅଣ୍ଡର ୋଟର ଫ୍ାସ୍ �ାଇଟ୍ ।
 • ସରଫ୍ସ୍ ମାକ୍ର ସଗି୍ାଲ୍ / ବଷୁଏ (ଏସ ଏମ ବ)ି କଟି୍ ।
16. ସଷୁରକି୍ତ ୋଇଭିଂ ନଶିି୍ତ କରବିାକଷୁ ସରଫ୍ସ୍-ରଯାଗାଣକାରୀ ଡାଇଭର୍ ମାରନ ରସମାନଙ୍କର ଗଭୀରତା ଏବଂ 

ସମୟ ସୀମା ଜାଣିବା ଜରଷୁ ରୀ ।
17. ସରଫ୍ସ୍-ରଯାଗାଣକାରୀ ଡାଇଭର୍ ମାନଙ୍କର ଏକ ୋଇଭର ରଟଣ୍ଡର ରହବିା ଜରଷୁ ରୀ ।
18. ପ୍ରରତସ୍ୟକ ଡାଇଭର୍ ର ଏୟାର �ାଇନ୍ ରର ଏକ ଚାପ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକ ଅ�ଗା ଭା�ଭ୍ ରହବିା ଜରଷୁ ରୀ । 

ରଗଜ୍ ଭା�ଭ୍ ଠାରଷୁ  ତଳକଷୁ ରହବା ଜରଷୁ ରୀ ।
19. ରଯାଗାଣ ରହାସ୍ କମି୍ବା ରହ�ରମଟ ଉପରର ଅଯଥା ଚାପକଷୁ ରରାକବିା ପାଇଁ ସରଫ୍ସ୍-ରଯାଗାଣ ରହାସ୍ �ାଇଫ୍ 

�ାଇନ୍ ରର ରହବିା ଆବଶସ୍ୟକ । �ାଇଫ୍ �ାଇନ୍ ଗଷୁେକି ୧୬ ମି�ିମିଟର ବସ୍ୟାସ ବଶିଟିେ ରହବା ଆବଶସ୍ୟକ, 
ପ�ିରପ୍ରାପି�ିନ କମି୍ବା ଏକ ସମାନ ସରିଥେଟକି୍ ଫାଇବରରର ନମିମିତ । ୋଇଭର୍ ମାରନ  ନଶିି୍ତ ଭାବରର ଭୂପକୃଷ୍ଠ 
ରଯାଗାଣକାରୀ ୋଇଭିଂ ପାଇଁ ଉପଯଷୁକ୍ ରହାସ୍ ବସ୍ୟବହାର କରବିା ଆବଶସ୍ୟକ  ।

ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା
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ଅଧ୍ାୟ ୩  

ସ୍ଥ�ିତା





ସ୍ିରତା 67

ସ୍ଥ�ିତା

ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ପାଗ ଖରାପ ରହାଇଥିବା  
ସମୟରର ଉପରର ଅଟକଥିିବା ଜଳକଷୁ 

ନଷି୍ାସତି ରହବାପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାଗ୍  
ରଖା�ା ଅଛ ି।

ରଡକ୍ ରଷୁ  ନଷି୍ାସତି ରହବାକଷୁ ଥିବା ଜଳର ମାଗ୍ 
ଅବରରାଧିତ ରହବା        ଜାହାଜର ସ୍ିରତା ପାଇଁ 

ଏକ ଗଷୁରଷୁ ତର ବପିଦ ସକୃଟିେ ରହାଇଥାଏ ।

ଯଦ ିୋଟର୍-ଟାଇଟ୍ କବାଟ ଗଷୁେକି 
ପ୍ରକକୃତରର ବସ୍ୟବହାର ରହଉନାହିଁ 

ସମସ୍ତ କବାଟଗଷୁେକିଷୁ ବନ୍ ରଖନ୍ତଷୁ  ।

ବରଶଷି କର ିରଯରତରବରଳ ଖରାପ 
ପାଗର ପୂବ୍ାନଷୁମାନ କରାଯାଏ ନଶିି୍ତ  

କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ଏହ ିୋଟର୍-ଟାଇଟ୍ 
କବାଟ ଗଷୁେକି ସଷୁରକି୍ତ ଭାବରର  

ବନ୍ ଅଛ ି।
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ଜଳ ଇନ୍ଧନ ଜା� ମାଛ ବ�ଫ

ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ଜାହାଜ ଟ ିଅତସ୍ୟଧିକ ର�ାଡ୍ ରହାଇନାହିଁ । ଭାରୀ ଓଜନକଷୁ ଯଥାସମ୍ବ 
କମ୍ ରଖିବାର ଅଭସ୍ୟାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତଷୁ  । ଏହା ଜାହାଜର  ସ୍ିରତାରର ଉନ୍ନତ ି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ 

ଏହା ଜାହାଜ ଓ�ଟଯିିବାର ସମ୍ାବନାକଷୁ କମ କରଥିାଏ ।

ଜାହାଜର �ମ୍ବ କଷୁ, ହଷୁଇ� ହାଉସ୍ ଢାଞ୍ଚାରର ପରବିତ୍ତ୍ନ କରବିା ଏବଂ 
ଟସ୍ୟାଙ୍କଗ୍  େଜିାଇନ୍ ଭଳ ିମାତ୍ରାଧିକ ବଡ ପରବିତ୍ତ୍ନ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । 

ଏଗଷୁଡକି ଜାହାଜର ସ୍ିରତାକଷୁ ହ୍ାସ କରଥିାଏ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ

ଜଳ
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ସମସ୍ତ େଗ (କବାଟ ହସ୍ୟାରଣ୍ଡ�) କଷୁ 
ନୟିମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଗ୍ରୀଜ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ।

ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ସମସ୍ତ ବଲ୍କରହଡ୍                                                                                                   
ୋଟର୍-ଟାଇଟ୍ ଅରଟ ।

ସ୍ିରତା



70

ମାଛ ମିଳଷୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବନ୍ଦ�କଷୁ ଯିବା ଆସବିା ବାେ
ଜାହାଜ� ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବଜାୟ �ଖିବା
• ଜାହାଜ ନମି୍ାଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ରିତା ପଷୁସ୍ତକରର ଥିବା ସଷୁପାରଶି ମଷୁତାବକ ଜାହାଜକଷୁ ର�ାଡ୍ କରନ୍ତଷୁ  । ଜାହାଜ କଷୁ 

ରକରବବ ିଓଭରର�ାଡ୍ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଜାହାଜ ମା�ିକମାରନ ନଶିି୍ତ କରବିାକଷୁ ପେବି ରଯ ସମଷୁଦ୍ରରର ଅଧିକ ସମୟ 
ରହବିା ପାଇ ଁଆବଶସ୍ୟକଥିବା ଇନ୍ଧନ, ବରଫ ଏବଂ ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ ଦ୍ରବସ୍ୟରର ଜାହାଜଟ ିଅଧିକ ର�ାଡ୍ ରହାଇନାହିଁ ।

• ଜାହାଜର କ୍ମତା ସୀମା ଅନଷୁଯାୟୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଯାତ୍ରାକଷୁ ଗଣନା ଏବଂ ରଯାଜନା କରାଯିବା ଉଚତି । ରୋଫ୍ଟ ମାକ୍ ଏବଂ 
ର�ାଡ୍ �ାଇନ୍ ମାକ୍ ରହଉଛ ିେ୍ାଟ ିଅତସ୍ୟଧିକ ର�ାଡ୍ ରହାଇଛ ିକ ିନାହିଁ ତାହା ନରି୍୍ୟ କରବିାର ଉତ୍କୃ ଟେ ମାଧ୍ୟମ ।

• ରେକ୍ ଉପରର କମି୍ବା ହସ୍ୟାଚ୍ ରର ମାଛର ଅଳଆି ଛାେନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ମାଛ ଗଷୁେକି ମଷୁକ୍ ଭାବରର ଇଆରେ ସଆିରେ ଗତ ି
କରବିା         େ୍ାର ସ୍ିରତା କମ୍ ରହାଇଥାଏ । ସଠକି୍ ଅପସାରଣ ରଯାଗସ୍ୟ  ରସପାରରସନ  ରବାେ୍ ମାଛର 
ଭାରକଷୁ ସ୍ିର ରଖିବାରର ସାହାଯସ୍ୟ କରଥିାଏ ।

• ପଷୁ�ି ଦ୍ାରା ଗା�ିଶ ିଜା� ଟାଣିବାରବରଳ ସ୍ରିତାର ଯରଥଟେ ଯତ୍ନ ନଅିନ୍ତଷୁ  । ଜା�ରର ଏକ ଭାରୀ ମାଛଭାର ଜାହାଜର 
ସ୍ିରତାକଷୁ ବହଷୁ  ପରମିାଣରର  ହ୍ାସ କରଥିାଏ ।

• ବହଷୁ  ଦନିର ମତ୍ସ୍ୟଯାତ୍ରା କରଷୁ ଥିବା ଜାହାଜ ଗଷୁେକି ରସମାନଙ୍କର ଶଷୁଖି�ା ମାଛକଷୁ ହଷୁଇ� ହାଉସ୍ ଉପରର ବହଷୁଳ 
ଭାବରର ଗଦା କରରିଖନ୍ତ ି। ଏହା କରବିା ଉଚତି ନଷୁରହଁ କାରଣ ଜାହାଜର ସ୍ିରତା ଯରଥଟେ ହ୍ାସ ପାଇବ ।

• ରଯରତରବରଳ ସମ୍ବ, ଟସ୍ୟାଙ୍କଗଷୁଡକିଷୁ ଅଧା ଭରବିାକଷୁ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ କାରଣ ଖା�ି ଭାଗର ପ୍ରଭାବ ଜାହାଜର ସ୍ିରତା 
ହ୍ାସ କରର । ଟସ୍ୟାଙ୍କଗଷୁେକି ବରିଶଷ ଭାବରର ପୂର୍୍ କମି୍ବା ସମୂ୍ର୍୍ ଖା�ି ରହବା ଉଚତି ।

• ଜାହାଜର ସବ୍ଦା ଏକ ଭ� ସ୍ିରତା ବଜାୟ ରହବିା ଦରକାର ।

• ଜାହାଜର ବଭିିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ଜମା ରହଉଥିବା ପାଣିକଷୁ ନୟିମିତ ଭାବରର ବାହାର କରବିା ଉଚତି ଏବଂ ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  
ରଯ ରସହ ିସ୍ାନ ଗଷୁଡକି ଖା�ି ଅଛ ି।

 ଆପଣ ବପିଦର� ଅଛନ୍ତ ିଯଦ ି..…

 ଆପଣଙ୍କ� ଜାହାଜ ରକମିତ ିହ�ଷୁ ଚ ି(ର�ା�ିଂ) ରସ ଉପର� ନ�ିନ୍ତ� ଧ୍ାନ ରଦବା ଉଚତି । ଯଦ ିଜାହାଜେ�ି 
ହ�ିବାକଷୁ (ଏକ ର�ା� ସଂପୂର୍୍ କ�ିବାକଷୁ) ଅଧିକ ସମୟ �ାରଗ, ରତରବ ଆପଣଙ୍କ� ସ୍ଥ�ିତା ହ୍ାସ ପାଉଛ ି
ଏବଂ ଆପଣ ବପିଦର� ଅଛନ୍ତ ି। ର�ା� � ରେଷକଷୁ ରଦଖନ୍ତଷୁ  । ଯଦ ିଜାହାଜେ ିତଷୁ �ନ୍ତ ସଠକି୍ ରପାଜସିନ୍ କଷୁ 
ରଫର� ନାହିଁ ରତରବ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବପିଦର� ଅଛନ୍ତ ି।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଅଧ୍ାୟ ୪  

ସମଷୁଦ୍ରର� ବଞ୍ଚ�ିହବିା

ଅତରିକି୍ 
ଇନ୍ଧନ
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ଇଞି୍ନ୍ ବଫିଳତା ରକ୍ତ୍ରର� କପି�ି କାଯ୍୍ୟ କ�ିରବ
ଏକ ଇଞି୍ନ ବଫିଳତା ରକ୍ତ୍ରରର ଆପଣ ପରସି୍ତିକିଷୁ କପିର ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରରିବ ଜାଣିବା ଉଚତି । ନମି୍�ିଖିତ 
ବଷିୟଗଷୁଡକି ସ୍ିତକିଷୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକଷୁ ଆଣିବାରର ସାହାଯସ୍ୟ କରବି ।

• ଆପଣଙ୍କର ସଠକି୍ ସ୍ତି ିରଖାଜନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ସାହାଯସ୍ୟର ଆବଶସ୍ୟକତା ବଷିୟରର ସ୍ାନୀୟ କତ୍ତକୃ ପ୍କ୍ ଏବଂ ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ 
ଜାହାଜକଷୁ ଜଣାନ୍ତଷୁ  । ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ରସମାନଙ୍କଷୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠକି୍ ସ୍ତି ିବଷିୟରର ଜଣାଇଛନ୍ତ ି।

• ଏକ ଚାଟ୍ରର ନଜିର ରପାଜସିନ ପ୍ଟ୍ କରନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଜାହାଜ ରକରତଦୂର ଭାସଷୁଚ ିତାହା ରଦଖନ୍ତଷୁ  । ଯଦ ି
ଆପଣ ଦୂରରଇ ଯାଉଛନ୍ତ,ି ରତରବ ମାଛ ଜା�କଷୁ ଦଉେ ି ପର ି କର ି ରଗାଟଏି ପରଟ �ଂଗରକଷୁ ବାନ୍ଧ ି
ସମଷୁଦ୍ରରର ପକାଇ ଦଅିନ୍ତଷୁ  । ଏହା ଆପଣଙ୍କଷୁ ଦୂରରଇଯିବା କମ୍ କରବିାକଷୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମି୍କ 
ସ୍ିତକିଷୁ ନକିଟତର ରଖିବାରର ସାହାଯସ୍ୟ କରବି ।

• ଯଦ ିସମଷୁଦ୍ର �୍ର ଜାହାଜରର ଅଛ ି ରତରବ  ପକାନ୍ତଷୁ  ।

• ଯଦ ିମରାମତ ିଠକି ରହାଇ ପାରବିାରଯାଗସ୍ୟ ରତରବ ପାଖରର ଥିବା ଅତରିକି୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବସ୍ୟବହାର କର ି
ଇଞି୍ନକଷୁ ମରାମତ ିକରବିାକଷୁ ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ  ।

ନମି୍ ସଚୂନା ମାଧ୍ୟମରର ଆପଣ ଏକ ବପିଦ ସତକ୍ ସଚୂନା ରଦଇପାରରିବ:
 • VHF channel 16 for voice or channel 70 for DSC; 
 • MF/HF on the frequencies 2 187.5 kHz, 8 414.5 kHz, 4 207.5 kHz,  

 6 312 kHz, 12 577 kHz or 16 804.5 kHz
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• ଯଦ ିମରାମତ ିଆପଣଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରର ରତରବ ଆପଣଙ୍କଷୁ ସାହାଯସ୍ୟ କରପିାରବିା ଭଳ ିଆଖପାଖରର 
କମି୍ବା ନକିଟବତ୍ତ୍ୀ ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜଗଷୁେକି ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତଷୁ  । 

• ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ୟାରଟରୀ ଶକି୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରରେଓିର ବସ୍ୟବହାରକଷୁ କମ୍ କରନ୍ତଷୁ  ।
• ଦନିକଷୁ ଅତ ିକମରର ଦଷୁଇଥର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ିତ ିବଷିୟରର ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରାଧିକରଣକଷୁ ଜଣାନ୍ତଷୁ  ।
• ଜାହାଜର ସି୍ପର ତାଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣରର କମ୍ଚାରୀଙ୍କଷୁ  ଦକୃଢ ଭାବରର ରଖିବା ଉଚତି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ରହବା 

ଉଚତି ନଷୁରହଁ ।
• େ୍ାକଷୁ ଭାସବିାକଷୁ ଦଅିନ୍ତଷୁ , ଯଦ ିଭଷୁ ଭାଗ ଆେକଷୁ ଭାସଷୁଥାଏ ରତରବ ସଷୁଵଧିାଥିର� ଆହଷୁ�ା ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।
• ଆପଣଙ୍କର ଖାଦସ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ବସ୍ୟବସ୍ା, ଆପଣଙ୍କଷୁ ଅଧିକ ସମୟ ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ ସମଷୁଦ୍ରରର 

ବଞ୍ଚବିାକଷୁ ସକ୍ମ କରର ।
• ଜାହାଜର ରକ୍ଣାରବକ୍ଣ ଏବଂ ଅନସ୍ୟାନସ୍ୟ କଠନି ପରଶି୍ମ ପର ିରଦୈନଦନି କାଯ୍ସ୍ୟ ପାଇଁ କରୁ-ସଦସସ୍ୟମାନଙ୍କଷୁ  

ନରିୟାଜତି କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ାରା ରସମାରନ ନଜି ଶରୀରର ଶକି୍ ସଞ୍ଚୟ କର ିରଖିପାରରିବ ।
• ଉପଯଷୁକ୍ ୋଚ୍ େଷୁ ସ୍ୟଟ ିରଖନ୍ତଷୁ  ଯାହା ଆପଣଙ୍କଷୁ ପାଖରଦଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ରଖାଜ ିବାହାର କରବିା 

ପାଇଁ ସାହାଯସ୍ୟ କରପିାରବି ।
• ଯଦ ିVHF ରରେଓି ଜାହାଜରର ଉପ�ବ୍ଧ ରତରବ ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକଷ୍ଣ ପାଇଁ ଚସ୍ୟାରନ�-

୧୬ ରର SOS କମି୍ବା MAY DAY ସରଙ୍କତ ପଠାନ୍ତଷୁ  ।
• ଯଦ ିଆପଣ ଆଖପାଖରର ଏକ େ୍ା ରଦଖନ୍ତ ିରତରବ ନମି୍ପ୍ରଦତ୍ତ ଚତି୍ରକଷୁ କାଯ୍ସ୍ୟକାରୀ କର ିତାହାର ଧ୍ୟାନ 

ଆକଷ୍ଣ କରବିାକଷୁ ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ :

ଧୀରର ଧୀରର ଏବଂ ବାରମ୍ବାର 
ହଷୁଇ� ହାଉସ୍ ଉପର ିଭାଗରର କମି୍ବା 

ଅନସ୍ୟ ଏକ ଦକୃଶସ୍ୟମାନ ସ୍ାନରର 
ଠଆିରହଇ ବାହଷୁକଷୁ ଉଭୟ ପାଶ୍୍ରର 
ବସି୍ତାରତି କର ି ଉପରକଷୁ ଉଠାନ୍ତଷୁ  

ଏବଂ ତଳକଷୁ କରନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଏକ ଦପ୍ଣ କମି୍ବା ଅନସ୍ୟ ରକୌଣସ ିପ୍ରତଫିଳକ 
ବସ୍ତଷୁ ବସ୍ୟବହାରକର ିନକିଟସ୍ ଜାହାଜର 

ଧ୍ୟାନଆକଷ୍ଣ କରବିାପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରର 
ସଯୂ୍ସ୍ୟ କରିଣ ପ୍ରତଫିଳତି କରାନ୍ତଷୁ  ।

ଏକ ବା�୍ଟିରର ରତ�        ଭିଜା ଯାଇଥିବା କପୋକଷୁ  
ଜାରଳଣି କର ିଧୂଆଁ 

ଏବଂ ନଆିଁ ତଆିର ିକର ିଏକ ଦଉେରି ରଶଷରର ଜାହାଜଠାରଷୁ  
କଛି ିଦୂରରର ଭରସଇଦଅିନ୍ତଷୁ  ଯାହା ଦ୍ାରା ଉଦ୍ାରକାରୀ ଜାହାଜ 

ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ିତ ିରଦଖିପାରବି ।

ସମଷୁଦ୍ରରର ବଞ୍ଚରିହବିା
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ଯାଉଥିବା େ୍ାର ଧ୍ୟାନ 
ଆକଷ୍ଣ କରବିାକଷୁ ସମରସ୍ତ 

ମିଶ ିଚତି୍ାର କରନ୍ତଷୁ  ।

ହଷୁଇ� ହାଉସ୍ ଉପରର କମି୍ବା ସବଷୁଠାରଷୁ  
ଦକୃଶସ୍ୟମାନ ସ୍ାନରର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ର୍ର 

କାନଭାସ୍ ଟା୍ନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ଯଦ ିଉପ�ବ୍ଧ ଥାଏ ରତରବ  
�ା� ର୍ ଅଗି୍ ପିଣ୍ଡଷୁ ଳା 

ଛାେନ୍ତଷୁ  ।

ଏକ ବଗ୍ାକାର ପତାକା କମି୍ବା କପୋ 
ଟା୍ନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଏହା ତରଳ ଏକ ବଲ୍ 

କମି୍ବା ବଲ୍ ପର ିକଛି ି�ଗାନ୍ତଷୁ  ।

ସମଷୁଦ୍ରରର ବଞ୍ଚରିହବିା
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ଯଦ ିରକୌଣସ ିେ୍ାକଷୁ ନକିଟରର 
ରଦଖଷୁଛନ୍ତ ିକ୍ରମାଗତ ଭାବରର 

ହ୍ବସି�ି ବଜାନ୍ତଷୁ  ।

ଜାହାଜର ମାସ୍ତଷୁ�ରର “ନରଭମ୍ବର” ପତାକା 
ସହତି “ଚା�ମି” ପତାକା ଟା୍ନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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କମଳା ର୍ର ଧୂଆଁ ବସ୍ୟବହାର 
କର ିସରଙ୍କତ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ।

ଆପଣଙ୍କର ମଶା� କମି୍ବା ଫ୍ାସ �ାଇଟକଷୁ ସଧିାସଳଖ 
ଆସଷୁଥିବା େ୍ାର ହଷୁଇ� ହାଉସ୍ ଫ୍ାସ କରନ୍ତଷୁ  । Morse 
ରକାଡ୍ ରର ● ● ● – – – ● ● ● (SOS) ଗରୁପ କଷୁ ରନଇ 

ଏକ ସରଙ୍କତ ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

ସମଷୁଦ୍ରରର ବଞ୍ଚରିହବିା
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• କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କଷୁ  ରକୌଣସ ିସମୟରର ସମଷୁଦ୍ର ଜଳ ପିଇବାକଷୁ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

• ସମଷୁଦ୍ର ପବନ ଏବଂ ସମଷୁଦ୍ର ଜଳକଷୁ ପ୍ରରବଶ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

• ମଦସ୍ୟପାନ କମି୍ବା ପକ୍ୀମାନଙ୍କର ରକ୍ ପିଅନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

• ରପ୍ରାଟନି୍ ଯଷୁକ୍ ଖାଦସ୍ୟରଷୁ  ଦୂରରଇ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକଷୁ ଜଳଶୂନସ୍ୟ କରବି । ରକବଳ 
କାରବ୍ାହାଇରରେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ ଲୁରକାଜ୍ ଯଷୁକ୍ ଖାଦସ୍ୟ ଖାଆନ୍ତଷୁ  ।

• ମରନରଖନ୍ତଷୁ  ରଯ ନାତଶିୀରତାଷ୍ମ ଅଞ୍ଚଳରର ଜରଣ ବସ୍ୟକି୍ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଦନିକଷୁ ଏକ �ିଟର ମଧଷୁର ଜଳ 
ଯରଥଟେ ।

• ପରଷି୍ାର ପାତ୍ରରର ବଷ୍ା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଭବଷିସ୍ୟତରର ବସ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଣ କରନ୍ତଷୁ  ।

• ଧୂମପାନ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକଷୁ ଜଳଶୂନସ୍ୟ କରବିାକଷୁ �ାରଗ ।

• ରକୌଣସ ିଦୟନୀୟ ଅବସ୍ାରର, ଆପଣ କପଡାରର ନମିମିତ ଏକ ଫରନ� ବସ୍ୟବହାର କର ିକ୍ଷୁଧାକଷୁ ମଷୁକାବ�ିା 
କରବିା ପାଇଁ ପ୍ାଙ୍କଟନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରପିାରରିବ । ରଯରତରବରଳ ଆପଣ କଛି ିପାଣି ପାଇଁ ସମଷୁଦ୍ର ଜଳକଷୁ 
କପୋ ଫରନ�କଷୁ ଟାଣିରବ, ଆପଣ ରଶଷରର ପ୍ାଙ୍କଟନ୍ ଜମା ରହାଇଥିବା ରଦଖି ପାରରିବ । ଏହ ି
ଉରର୍ଦଶସ୍ୟରର ଏକ ସାଟ୍ର ଏକ ହାତ ବସ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରବି । ମରନରଖନ୍ତଷୁ  ରଯ ପ୍ାଙ୍କଟନ୍ କମି୍ବା 
ସମଷୁଦ୍ରଦଳ ଖାଇବାଦ୍ାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧଷୁର ଜଳର ଆବଶସ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହାଇଥାଏ । ମାଛର 
ରମରଷୁ ଦଣ୍ଡର ତରଳ ପଦାଥ୍ରର ମଧ୍ୟ ମଧଷୁର ଜଳ ରହଥିାଏ ଏବଂ ନରିାପଦରର ରଚାବାଇ ଗିଳ ି
ଦଆିଯାଇପାରର ।

• ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ାର ପାଇଁ ଆଶା କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଏହା ଏକ �ମ୍ବା ସମୟ ରନଇପାରର । ରତଣଷୁ ରଧୈଯ୍ସ୍ୟ ରଖନ୍ତଷୁ  ।

• ଯଦ ିଅନସ୍ୟ ଏକ ଜାହାଜ ରକବଳ ର�ାକଙ୍କଷୁ  ବଞ୍ଚାଇ ପାରବି, ରତରବ ଖରାପ ଥିବା ଜାହାଜକଷୁ ଭଷୁ �ି ରକବଳ 
କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କଷୁ  ଉଦ୍ାର କରାନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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�ାଇଫ �ାଫ୍ଟ ଏବଂ �ାଇଫ୍ ଜ୍ୟାରକଟ୍
ଜାହାଜଗଷୁେକି ପାଇଁ �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ ଜରଷୁ ରୀ । ଏହା ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ପରସି୍ିତରିର ଜୀବନ ରକ୍ା କରପିାରବି, 
ଉଦାହରଣ ସ୍ରୂପ, ରଯଉଁଠାରର ଏକ ଜାହାଜକଷୁ ପରତିସ୍ୟାଗ କରାଯିବ, ଏକ �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ ଜରଣ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କଷୁ  
ଯରଥଟେ ସମୟ ପାଇଁ ଭାସବିାକଷୁ ସକ୍ମ କରପିାରବି । ତଥାପି, ସମଷୁଦ୍ର ଜଳରର ଦୀଘ୍ ସମୟ ରହବିା ଦ୍ାରା ଜଳଶୂନସ୍ୟତା 
ଜନତି ଦଷୁବ୍ଳତା ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରର କମିଯାଏ । ଏକ ହତାଶପୂର୍୍ ପରସି୍ିତରିର, 
ଉଦ୍ାରକାରୀ େ୍ା ଆସବିା ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ ଜରଣ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କଷୁ  �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ ସାହାଯସ୍ୟ କରଥିାଏ ।

ଅରନକ ପ୍ରକାରର �ାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟ ବଜାରରର ଉପ�ବ୍ଧ । ଏକ �ାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟ ସମ୍ଷୁର୍୍ କରୁ-ସଦସସ୍ୟଙ୍କଷୁ  ଧାରଣ କରବିାରର 
ସକ୍ମ ରହବା ଉଚତି । ଗଭୀର ସମଷୁଦ୍ରରର ଏକ �ାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟ ଅତସ୍ୟନ୍ତ ଉପରଯାଗୀ ଅରଟ ଯାହାକ ିକରୁ-ସଦସସ୍ୟମାନଙ୍କଷୁ  
ଏକ ସପ୍ତାହ କମି୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚବିାକଷୁ ସକ୍ମ କରଥିାଏ । ରକରତକ ରକ୍ତ୍ରରର, କମ୍ଚାରୀମାରନ ରସମାନଙ୍କଷୁ  
ରଦଖିବା ଏବଂ ଉଦ୍ାର ନରହବା ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କମି୍ବା ତା’ଠାରଷୁ  ଅଧିକ ଦନି ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ ରାଫ୍ଟରର ଜୀବନ 
ବଞ୍ଚାଇବାରର ସଫଳ ରହାଇଛନ୍ତ ି।

ସମଷୁଦ୍ରରର ବଞ୍ଚରିହବିା
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ଏକ �ାଇଫ �ାଫ୍ଟ ର� ନମି୍ନ ବଷିୟ ଅନ୍ତଭ୍ୂକ୍ ରହବା ଉଚତି:
• ଅତକିମରର ୩୦ ମିଟର �ମ୍ବର ବୟାଣ୍ଟ �ାଇନ୍ ସହତି ସଂ�ଗ୍ ରହାଇଥିବା ଏକ ଉଦ୍ାରକାରୀ ବୟାଣ୍ଟ 

ଉପକରଣ (ରି୍ ) ।

• ରଫା�୍ଡିଂ ନଥିବା ଏବଂ ବୟାଣ୍ଟ ହସ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ପ୍ରକାରର ରଗାଟଏି ସଷୁରକ୍ା ଛଷୁରୀ ରସ ିସହତି ସଂ�ଗ୍ ରହାଇ 
ବାହସ୍ୟକାଥେର ଏକ ପରକଟରର ରଖାଯାଇଥାଏ ରଯଉଁଠାରର ରାଫ଼୍ଟ ସହ �ାଗିଥିବା ରଫଣ୍ଡର �ାଇନ 
�ାଗିଥାଏ । ଏହା ସହତି, ଏକ ରାଫ଼୍ଟ ସହତି ଦ୍ତିୀୟ ସଷୁରକ୍ା ଛଷୁରୀ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯିବା ଉଚତି, ଯାହା ବନିା 
ରଫା�୍ଡିଂ ପ୍ରକାରର ରହବା ଜରଷୁ ରୀ ନଷୁରହଁ ।

• ସବ୍ାଧିକ ୧୨ ଜଣ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କଷୁ  ସଷୁରକ୍ା ରଦଇପାରଷୁ ଥିବା ଏକ �ାଇଫ ରାଫ଼୍ଟ ପାଇଁ ରଗାଟଏି ବୟାଣ୍ଟ ରବ�ର 
ରହବିା ପାଇଁ ଅନଷୁମତପି୍ରାପ୍ତ । ୧୩ କମି୍ବା ଅଧିକ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସଷୁରକ୍ା କ୍ମତା ଥିବା ଏକ �ାଇଫ ରାଫ଼୍ଟ ପାଇଁ, 
ଦଷୁଇଟ ିବୟାଣ୍ଟ ରବ�ର ଆବଶସ୍ୟକତା ଥାଏ ।

• ଦଷୁଇଟ ିସ୍ପଞ୍ ।

• ଦଷୁଇଟ ିଅନଷୁରମାଦତି ସମଷୁଦ୍ର-�୍ର, ଉଭୟ ଆଘାତ ପ୍ରତରିରାଧକ ଥିବା ଶକ୍ ରସ ିଏବଂ ୍ପିି୍ �ାଇନ 
ରହବିା ଜରଷୁ ରୀ, ରଗାଟଏି ଅତରିକି୍ ଏବଂ ଅନସ୍ୟଟ ିସ୍ାୟୀ ଭାବରର �ାଇଫ ରାଫ଼୍ଟ ସହତି ଏପର ିଭାବରର 
ସଂ�ଗ୍ ରହାଇଥାଏ  ରଯ ରଯରତରବରଳ �ାଇଫ ରାଫ଼୍ଟ ଫଷୁ �ି  ଯାଏ କମି୍ବା ଜଳବାହୀ ରହାଇଯାଏ, ଏହା 
ସ୍ିର ଭାବରର ପବନକଷୁ ସାମନା କରଥିାଏ । ପ୍ରରତସ୍ୟକ ସମଷୁଦ୍ର �୍ର ର ଶକି୍ ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ ରସ ିଏବଂ 
୍ପିି୍ �ାଇନ ସମସ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ପରସି୍ତି ିପାଇଁ ଯରଥଟେ ରହାଇଥାଏ । ସମଷୁଦ୍ର �୍ର ଦଉଡରି ପ୍ରରତସ୍ୟକ 
ମଷୁଣ୍ଡରର ରଗାଟଏି ର�ଖାଏଁ             ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏପର ିପ୍ରକାରର ରହଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହା 
ଏହାର କଭର ଭିତରକଷୁ ଯିବା ସମ୍ବ ନଷୁରହଁ ।

• ଦଷୁଇଟ ିବୟାଣ୍ଟ ପସ୍ୟାେଲ୍ ।

• ତରିନାଟ ିଟଣି ଓପନର୍ । ଏହ ିଆବଶସ୍ୟକତା ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଟଣି- ଅପରରଟର୍ ରବ୍ଡ୍ ଥିବା ସଷୁରକ୍ା ଛଷୁରୀଗଷୁଡକି 
ସଠକି ଅରଟ ।

• ଏକ ଅନଷୁରମାଦତି ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା କଟି୍  ଯାହାକ ିଏକ ଜଳନରିରାଧ ରକସ ଭିତରର ରହଥିାଏ - ଯାହା 
ବସ୍ୟବହାର ପରର ଦକୃଢ ଭାବରର ବନ୍ କରାଯାଇପାରର ।

• ରଗାଟଏି ହ୍ବସି�ି ବା ସମାନ ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ନ କରଷୁ ଥିବା ବସ୍ତଷୁ ।

• ସମସ୍ତ ଆବଶସ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ାମ ଥିବା ଚାରରାଟ ିରରକଟ୍ ପାରାଚଷୁ ସ୍ୟଟ୍ ରଫ୍ୟାର ।

• ଆବଶସ୍ୟକତା ପୂର୍୍ କର ିଥିବା ଛଅଟ ିହାତ ନରିକ୍ପଣ ରଫ୍ୟାର ।

• ଆବଶସ୍ୟକତା ଅନଷୁଯାୟୀ ଦଷୁଇଟ ିଧୂଆଁର ସରଙ୍କତ ରଦଇପାରଷୁ ଥିବା ଉପକରଣ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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• ରମାଶ୍ ସଗି୍ା� ପାଇଁ ରଗାଟଏି ଉପଯଷୁକ୍ ୋଟରପରୁଫ୍ ଇର�କ୍ଟ୍ି କ୍ ଟଚ୍ଚ୍ ସହ ୋଟରପରୁଫ୍ ପାତ୍ରରର ଏକ 
ବସ୍ୟାରଟରୀ ରସଟ୍ ଏବଂ ରଗାଟଏି ରସ୍ପୟାର୍ ବ�୍ବ ।

• ରଗାଟଏି ଉତ୍ତମ ରାୋର ପ୍ରତଫିଳକ ।

• ଜାହାଜ ଏବଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକଷୁ ସଗିନାଲ୍ କରବିା ପାଇଁ ଏହାର ବସ୍ୟବହାର ଉପରର ନରିର୍ଦ୍ଶନାମା ସହତି 
ରଗାଟଏି ଦନି ସଯୂ୍ସ୍ୟ କରିଣ   ସଗିନାଲ୍ କରଷୁ ଥିବା ଦପ୍ଣ ।

• ୋଟରପରୁଫ୍ କାେ୍ରର କମି୍ବା ୋଟରପରୁଫ୍ ପାତ୍ରରର ଜୀବନ ରକ୍ାକାରୀ ସରଙ୍କତଗଷୁଡକିର ରଗାଟଏି କପି ।

• ରଗାଟଏି ରସଟ ମାଛଧରା ଉପକରଣ ।

• ପ୍ରରତସ୍ୟକ ବସ୍ୟକି୍ ପିଛା ସମଷୁଦାୟ ୧୦ ୦୦୦ କରି�ାଜଷୁ� ଶକି୍ ଠାରଷୁ  କମ୍ 
ନ ଥିବା ଖାଦସ୍ୟ ରାସନ; ଏହ ିରାସନ ଗଷୁେକି ବାୟଷୁ ନରିରାଧକ ପସ୍ୟାରକଜି୍  
କରାଯାଇ ଜଳ ନରିରାଧକ ପାତ୍ରରର ରଖାଯିବା ଉଚତି ।

• �ାଇଫ ରାଫ୍ଟରର ପ୍ରରତସ୍ୟକ ବସ୍ୟକି୍ ପିଛା ସମଷୁଦାୟ ୧.୫ �ିଟର ମଧଷୁର ଜଳ ଧାରଣ କରଷୁ ଥିବା ୋଟର- ପରୁଫ 
ପାତ୍ର, ରଯଉଁଥିରଷୁ  ପ୍ରରତସ୍ୟକ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଦଷୁଇ ଦନିରର ୦.୫ �ିଟର ପରମିାଣର ଜଳ, ଅନଷୁରମାଦତି ଜଳ 
ମଧଷୁରୀକରଣ ଉପକରଣ         ସକୃଟିେ ରହାଇଥାଏ ଓ ସମାନ ପରମିାଣର ନଷି୍ାସତି ରହାଇଥାଏ ।

• ରଗାଟଏି କଳଙି୍କ ନରିରାଧକ ପାନୀୟ ମାପକ ପାତ୍ର ।

• ରଗାଟଏି ପାନୀୟ କପ୍ ।

• ପ୍ରରତସ୍ୟକ ବସ୍ୟକି୍ ପିଛା ଛଅଟ ି ସମଷୁଦ୍ରଯାତ୍ରା ଜନତି ଅସଷୁସ୍ତା ପ୍ରତରିଷଧକ ଔଷଧ ରୋଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରରତସ୍ୟକ 
ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରଗାଟଏି ସମଷୁଦ୍ରଯାତ୍ରା ଜନତି ଅସଷୁସ୍ତା କଟି ବସ୍ୟାଗ୍ ଯାହା �ାଇଫ ରାଫ଼୍ଟ ଭିତରର ରହଥିାଏ ।

• କପିର ିବଞ୍ଚରିବ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧରର ଉପରଦଶାବଳୀ ।

• ତଷୁ ରନ୍ତ କାଯ୍ସ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ନରିର୍ଦ୍ଶାବଳୀ ।

• ସବ୍ନମି୍ ୨ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥମ୍ାଲ୍ ସଷୁରକ୍ା ଚାଦର ।

Nutrition
1000 Kilojoules 
= 239 calories

ସମଷୁଦ୍ରରର ବଞ୍ଚରିହବିା
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ବକିଳ୍ପ ଭାସମାନ ବସ୍ଷୁ

ଯଦ ି�ାଇଫ୍ ବଏ ଉପ�ବ୍ଧ ନଥାଏ ରତରବ ଭାସଯିାଉଥିବା ଜା�ରଷୁ  ପ୍ରସ୍ତଷୁତ �ାଇଫ୍ ରବ�୍ଟ*

ଏକ ଇନରଫ୍ରଟବଲ୍ �ାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟର ବକିଳ୍ପ ଭାବରର ବଡ 
େ୍ା ପାଇଁ FRP �ାଇଫ ରବାଟ*

* ବାଂ�ାରଦଶ ସରକାର / UNDP ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ସମଷୁଦ୍ରକୂଳଆି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜୀବକିା ସଷୁରକ୍ା ସଶକି୍କରଣ’ ଉପରର ବାଂ�ାରଦଶର 
ରକାକସ ବଜାର ଠାରର ବକିଶତି ରହାଇଛ ି(BGD/97/07)

* ବାତସ୍ୟା ସମୟରର ଜୀବନ ହାନ ିହ୍ାସ କରବିାର ପଦରକ୍ପ ଉପରର FAO ରବୈଷୟିକ ସହରଯାଗ କାଯ୍କ୍ରମ ଅଧୀନରର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ 
ଠାରର ବକିଶତି (TCP/IND/6712)

Life Float | Promoting Safety at Sea of Small-Scale Fisheries | 
BOBP-IGO

ସମଷୁଦ୍ରରର ସଷୁରକ୍ା ଉପରର ଉପରରାକ୍ ଭିେଓି ଫି�୍ମ ରଦଖନ୍ତଷୁ : 
https://www.youtube.com/watch?v=rzkkgAS2VAQ

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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େୀତଳତାକଷୁ ଏକ୍ସରପାଜ�� ବପିଦ 
(ତଷି୍ବିା� ରକୌେଳ)
ଶୀତଳ ଜଳର ସଂସ୍ପଶ୍ରର ଆସ ିଶନପିାତ ଜନତି ମକୃତଷୁ ସ୍ୟ ହିଁ ସମଷୁଦ୍ରରର ମକୃତଷୁ ସ୍ୟର ପ୍ରମଷୁଖ କାରଣ । ଜାହାଜ ବପିଯ୍ସ୍ୟୟର 
ଅନଷୁସନ୍ଧାନ ଦଶ୍ାଇଛ ିରଯ ଶୀତରର ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହାଇ ମକୃତଷୁ ସ୍ୟ ରହବାର ଆଶଙ୍କା ବଷୁଡଯିିବାର ଆଶଙ୍କାଠାରଷୁ  ଅଧିକ।

ଶୀତର ସଂସ୍ପଶ୍ରର ଆସ ିନଜିକଷୁ କପିର ିରକ୍ା କରରିବ ଏବଂ ଶୀତରର ଆକ୍ରାନ୍ତ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ିକପିର ିବସ୍ୟବହାର 
କରରିବ ରସ ବଷିୟରର ଜାଣିବା ଜରଷୁ ରୀ ଅରଟ। ଥଣ୍ଡା ରହତଷୁ  ଜରଣ ବସ୍ୟକି୍ ଅକ୍ମ ରହାଇପାରର ଏବଂ ତା’ପରର ରସ 
ବଷୁଡ ି ଯାଇପାରର । ମାନବ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 37°C ଅରଟ । ରଳ ତାପମାତ୍ରା  
40-41°C କଷୁ ବଢବିା ଦ୍ାରା ବସ୍ୟକି୍ ଜଣକ ପ୍ରଳାପ ଅବସ୍ାରର ରହନ୍ତ ି । ଯଦ ିତାପମାତ୍ରା 33°C କମି୍ବା ତଳକଷୁ 
ଖସଯିାଏ, ରତରବ ବସ୍ୟକି୍ ରଚତାଶୂନସ୍ୟ ରହାଇଯିରବ । ପ୍ରାୟ 25°C ରର, ମକୃତଷୁ ସ୍ୟ ହଷୁଏ କାରଣ ହକୃଦୟ 25°C ରଷୁ  କମ୍ 
ତାପମାତ୍ରାରର ପରଚିାଳନା କରପିାରବି ନାହିଁ ।

ରଯରତରବରଳ ଜରଣ ବସ୍ୟକି୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରର ପରଡ, ପାଣି ତଷୁ ରନ୍ତ ରପାଷାକ ଭିତରକଷୁ ପ୍ରରବଶ କରବି । ରପାଷାକରର 
ଥିବା ବାୟଷୁର ଇନସଷୁର�ଟଂି ସ୍ତର ଜଳ ଦ୍ାରା ବସି୍ାପିତ ରହବ ଏବଂ ଚମ୍ ସଂପୂର୍୍ ଭାବରର ଥଣ୍ଡା ରହାଇଯିବ । ଯଦ ି
ଜଳ 30°C ରଷୁ  କମ୍ ଥାଏ, ଉତ୍ତାପ ରକ୍ା କରବିା ପାଇଁ ଚମ୍ର ରକ୍ବାହୀ ସଂକୀର୍୍ ରହାଇଯିବ ଏବଂ ଏହ ିକାଯ୍ସ୍ୟ 
ପୀେତିଙ୍କ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପକଷୁ ବଞ୍ଚାଇବାରର ସାହାଯସ୍ୟ କରବି ନାହିଁ ।

ଶରୀର ମାଂସରପଶୀକଷୁ ଟାଣିବା ଦ୍ାରା ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ାଦନ କରବିାକଷୁ ରଚଟୋ କରବି ଏବଂ ଏହାର ପରଣିାମ 
ସ୍ରୂପ ଶରୀରରର କମ୍ନ ସକୃଟିେହବ । ଯଦ ିତାପମାତ୍ରା ହ୍ାସ ପାଇବାରର �ାରଗ, କମ୍ନ କମିଯାଏ ରତରବ ବସ୍ୟକି୍ ଆଉ 
ଅଧିକ ଶକି୍ଶାଳୀ େଗି୍ରୀ ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନଷୁଭବ କରରିବ ନାହିଁ, କନି୍ତଷୁ  ଧୀରର ଧୀରର ରଚତାଶୂନସ୍ୟ ଅବସ୍ାକଷୁ  
ଚା�ିଯିରବ ।

ଯଦ ି ଜରଣ କରୁ-ରମମ୍ବର ଥଣ୍ଡା ପାଣିରର 
ପଡଯିାଆନ୍ତ,ି ରତରବ ବସ୍ୟକି୍ର ଅ୍ କଛି ି
ମାତ୍ରାରର ମାତ୍ରାଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହାଇଯିବ ଏବଂ 
ବସ୍ୟକି୍ ପକ୍ାଘାତର ଶକିାର ରହାଇପାରନ୍ତ ି
।ଉଦ୍ାର ପାଇଁ ତାଙ୍କଷୁ  ରଫାପାେ ିଦଆିଯାଇଥିବା 
ରକୌଣସ ି ଦଉଡକିଷୁ ଧର ି ରଖିବା କମି୍ବା 
ଧରବିାରର ଅସମଥ୍ ରହାଇପାରନ୍ତ ି। 

ସମଷୁଦ୍ରରର ବଞ୍ଚରିହବିା
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ହାଇରପାଥମମିଆ 
ହାଇରପାଥମମିଆ ରହଉଛ ିଶରୀରର ନମି୍ ତାପମାତ୍ରାର ଅବସ୍ା । ଥଣ୍ଡା ପାଣିରର ବଷୁଡ ପକାଇବା  କମି୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଗ, 
ଓଦା ଏବଂ ପବନ ପରସି୍ିତରିର  ଯରଥଟେ ରପାଷାକ ଓ ଆବରଣ ନଥିବା କାରଣରଷୁ   ଦୀଘ୍ ସମୟ ଧର ିଉତ୍ତାପ ହ୍ାସ 
ରହତଷୁ  ଏହା  ରହାଇଥାଏ  । ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚଥିିବା ବସ୍ୟକି୍, ବରିଶଷକର ିଏକ ରଖା�ା ଯାନରର ଥିବା ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କଷୁ , ହାଇରପାଥମମିଆ 
ରହବାର ସମ୍ାବନା ଥାଏ । ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚଥିିବା ବସ୍ୟକି୍ ଜାଣିବା ଉଚତି ରଯ ହାଇରପାଥମମିଆ ଏକ ପ୍ରାଣଘାତୀ ପରସ୍ିତ ି। 
ଏହାର ଆରମ୍ ଶୀଘ୍ର ରହାଇପାରର ଏବଂ ଯଦ ିପୀେତି କମି୍ବା ଅନସ୍ୟ ବଞ୍ଚଥିିବା ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଦ୍ାରା ଚହି୍ନଟ ନହଷୁଏ, ରତରବ 
ମକୃତଷୁ ସ୍ୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରର ରହବାର ସମ୍ାବନା ଥାଏ ।  ହାଇରପାଥମମିଆର ଶକିାର ରହାଇଥିବା ବସ୍ୟକି୍ ପ୍ରାୟତଃ  ତାଙ୍କ 
ଅବସ୍ା ଅନଷୁଭବ କରନ୍ତ ିନାହିଁ ରତଣଷୁ ହାଇରପାଥମମିଆର �କ୍ଣ ଜାଣିବା ଜରଷୁ ରୀ ଅରଟ ।

ନମି୍ ବଷିୟ ଦ୍ାରା ହାଇରପାଥମମିଆ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇପାରର:

 • ଶରୀରର ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ାଦନ କରବିା ପାଇଁ ଶରୀରର କମ୍ନ ରହବା ।

 • ଅସ୍ାଭାବକିତା, ଥକ୍ାପଣ, ଦଷୁବ୍ଳ ସମନ୍ବୟ, ଅସ୍ିରତା, ଦଷୁବ୍ଳ ବକ୍ବସ୍ୟ, ବକିକୃତ ିଏବଂ ମାନସକି ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ ।

 • ଦଷୁବ୍ଳ ସ୍ପଶ୍ ଅନଷୁଭବ, ପାଟ ିଖନ ିମାରବିା ଏବଂ ଓଠ, ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଫଷୁ �ିବା । 

ଯଦ ିଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରର ପଡନ୍ତ,ି ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଆପଣ ନମି୍�ିଖିତ କାଯ୍ସ୍ୟ କରପିାରରିବ:

 • ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଅରନକ ଅ୍କଷୁ ପାଣିରଷୁ  ଦୂରରଇ ରଖିବାକଷୁ ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ  । ମରନରଖନ୍ତଷୁ  ରଯ ଉଚ୍ଚ 
ପବନର ରବଗରର ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାୟଷୁଠାରଷୁ  ୫-୬ ଗଷୁଣ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହାଇଥାଏ ।

 • ଭୟ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ାସକି୍ରୟାକଷୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିାକଷୁ ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ , ଏବଂ ଉଦ୍ାରକାରୀମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ରକବଳ ପାଟ ିକରନ୍ତଷୁ  କମି୍ବା ସରଙ୍କତ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ।

 • ଯଦ ିଆପଣ �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ ପିନ୍ଧ ିନାହାନ୍ତ,ି ରତରବ ଆପଣ ଧରବିାକଷୁ କମି୍ବା ଚଢ଼ବିାକଷୁ କଛି ିଭାସମାନ 
ବସ୍ତଷୁ ଅଛ ିକ ିନାହିଁ ଚାରପିାଖକଷୁ ରଦଖନ୍ତଷୁ  ।

 • ଯଦ ିଆପଣ �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍ ପିନ୍ଧଛିନ୍ତ,ି ଉତ୍ତାପ ହ୍ାସ କରବିା ପାଇଁ ଏକ ପଦରକ୍ପ ନଅିନ୍ତଷୁ , ଯଥାସମ୍ବ 
ଗତଶୂିନସ୍ୟ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ମଷୁଣ୍ଡ ଏବଂ ରବକକଷୁ ପାଣିରଷୁ  ଦୂରରଇ ରଖନ୍ତଷୁ  ।

 • ଯଦ ିଆପଣଙ୍କଷୁ ପହଁରବିାକଷୁ ପେବି ରତରବ ଶକି୍ ସଂରକ୍ଣ କରବିାକଷୁ ଏବଂ ଗତ ିକମ୍ କରବିାକଷୁ ରଚଟୋ 
କରନ୍ତଷୁ  ।

 • ଯଦ ିଆପଣ ପାଣିରର ଅଧିକ ର�ାକଙ୍କ ସହତି ଅଛନ୍ତ ିରତରବ ଏକାଠ ିରହବିାକଷୁ ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ  ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ହାଇରପାଥମମିଆର ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ନମି୍�ିଖିତ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରର :

• ବାଷ୍ପୀକରଣ କମି୍ବା ଏକ୍ସରପାଜର ରହତଷୁ  ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ କ୍ୟକଷୁ ରରାକନ୍ତଷୁ  । ଓଦା ଏବଂ ପବନ ପରସି୍ିତରିଷୁ  
ପୀେତିଙ୍କଷୁ  ଆଶ୍ୟ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ।

• ପୀେତିଙ୍କଷୁ  ନଆିଁସ୍ାନ ପର ିବାହସ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ନକିଟରର ରଖନ୍ତଷୁ  ।

• ଉଷ୍ମତା ପାଇଁ ପୀେତିଙ୍କଷୁ  ଅନସ୍ୟ ର�ାକଙ୍କ ପାଖରର ରଖନ୍ତଷୁ  । ଆବଦ୍ ସ୍ାନରର ଏକାଠ ି ରହବିା ରହଉଛ ି
ପୀେତିଙ୍କଷୁ  ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଯରଥଟେ ଉତ୍ତାପ ରଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକକୃଟେ ଉପାୟ ।

• ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସହତି ଅନାବଶସ୍ୟକ ଶାରୀରକି ସମ୍କ୍ରଷୁ  ଦୂରରଇ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  ।

• ରଯରତରବରଳ ପୀେତି ସରଚତନ ହଷୁଅନ୍ତ,ି ତାଙ୍କଷୁ  ଏକ ଗରମ ମଧଷୁର ପାନୀୟ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ।

• ବାୟଷୁର ତାପମାତ୍ରା ଜଳ ତାପମାତ୍ରାଠାରଷୁ  କମ୍ ନରହବା ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ କମି୍ବା କମ୍ବଳ ଗରମ ନରହବା ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ 
କମ୍ବଳରର ଗଷୁଡାଇ ରଖନ୍ତଷୁ  । (ଗରମ ରହାଇନଥିବା କମ୍ବଳ ବାହସ୍ୟ ଉତ୍ତାପ      ଶରୀରର ଥଣ୍ଡା ପକୃଷ୍ଠକଷୁ   
ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରଥିାଏ) ।

• ଶରୀର କମି୍ବା ଅ୍କଷୁ ମା�ିସ୍ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

• ଅରଚତ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କଷୁ  କଠନି କମି୍ବା ତରଳ ପଦାଥ୍ ଖାଇବାକଷୁ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

• ମଦସ୍ୟପାନ କରାନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

ଇମେ୍ନ ଫଷୁେ
ଥଣ୍ଡା ପାଣିରର ରଗାଟଏି ଅ୍ ଅତସ୍ୟଧିକ ସମୟ ରହରି� ଇମଶ୍ନ ଫଷୁଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହାଇପାରର । ପାଦ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ 
ଓଦା ରହାଇଯାଏ, ଫଳସ୍ରୂପ ରକ୍ ସଞ୍ଚାଳନ ଦଷୁବ୍ଳ ହଷୁଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଂଶ ଫଷୁ �ିଯାଏ, ଅସ୍ିର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ 
ହଷୁଏ ଏବଂ ପରର ଚମ୍ ରଶ୍ତ ପଡଯିାଏ କମି୍ବା ଫାଟ ିଯାଇପାରର ।

ଇମଶ୍ନ ଫଷୁଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପାଦର ଚକିତି୍ା ନମି୍�ିଖିତ ଅରଟ:

 • ପୀେତିଙ୍କଷୁ  ଉଷଷୁମ ରଖନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ଶରୀରର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଂଶ ଉପରକଷୁ ଉଠା ରହାଇଛ ି।

 • ପୀେତିଙ୍କ ପ୍ରଥରମ ଶରୀରକଷୁ ତାପରର ହାତରଗାଡକଷୁ ଉଷଷୁମ କରନ୍ତଷୁ , ମା�ିସ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

 • ଯଦ ିଅ�ସର କମି୍ବା ଫଷୁ�ା ହଷୁଏ, ରତରବ ରସଗଷୁେକିଷୁ ଭ�ଭାବରର ରରେସଂି କରାନ୍ତଷୁ  ।

 • ରଜାତା ଏବଂ ରମାଜା କାଢଦିଅିନ୍ତଷୁ , ପାଦ ଏବଂ ରଗାେକଷୁ ଶଷୁଖାଇ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ରଗାେକଷୁ ଗତଶିୀଳ କରାନ୍ତଷୁ  ।
 • ପାଦକଷୁ ଶଷୁଖି�ା ରପାଷାକ ସାମଗ୍ରୀରର ଉଷଷୁମ ରଖନ୍ତଷୁ  କମି୍ବା ଅନସ୍ୟ ସଷୁସ୍ ର�ାକଙ୍କ ରକାଳ ସହାୟତାରର  

 ଉଷଷୁମ କରନ୍ତଷୁ  । 

ସମଷୁଦ୍ରରର ବଞ୍ଚରିହବିା
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ରସୌ� ଜ୍ୱଳନ
ରଯଉଁ କରୁ-ସଦସସ୍ୟମାରନ �ଷୁ କ୍ଆଉଟ୍ ଭଳ ି          ପାଇଁ ବାହାରର କାଯ୍ସ୍ୟ କରନ୍ତ,ି ରସମାରନ ସଯୂ୍ସ୍ୟକରିଣକଷୁ ରରାକବିା 
ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ବ ରସମାନଙ୍କ ଚମ୍କଷୁ ରଘାୋଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ରହବା ଉଚତି । ରସମାରନ ଯଥାସମ୍ବ ସଯୂ୍ସ୍ୟଙ୍କଠାରଷୁ  
ଦୂରରଇ ରହବିା ଉଚତି । ରସୌର ଜ୍ୱଳନ ଦ୍ାରା ଫଷୁ �ିଯିବାର ସମ୍ାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଇନରଫକ୍ସନ୍ ର ସମ୍ାବନା ଥାଏ ।

ରସୌର             ଉପଚାର ସାମାନସ୍ୟ ଜ୍ୱଳନର ଉପଚାର ପର ିକରାଯିବା ଉଚତି । ରକୌଣସ ିଫଷୁ�ା କମି୍ବା ଖଣି୍ଡଆ କରନ୍ତଷୁ  
ନାହିଁ ଏବଂ ଏପର ିରହର� ଆଣ୍ଟରିସପ୍ଟିକ୍ କି୍ରମ୍ �ଗାନ୍ତଷୁ  ଏବଂ କଭର କରନ୍ତଷୁ  ।

�ଷୁ ଣ ପାଣି ରଫାେକା ଏବଂ ଘା'
 • ରଯରତରବରଳ ସଷୁସ୍ ର�ାକର ଚମ୍ �ଷୁ ଣିଆ ପାଣି ସଂସ୍ପଶ୍ରର ଆରସ, ରଯପରକି ି ଜାହାଜର କାମରର 

ପାଣିରର ବଷୁଡବିା ସମୟରର ଏହା ଘଟବିାର ସମ୍ାବନା ଥାଏ । �ଷୁ ଣ ପାଣିର ସଂସ୍ପଶ୍ରର ଆସଷୁଥିବା ଚମ୍ରର 
ଘା ଏବଂ କଟଯିିବା ଜନତି ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରତରିରାଧକ ଶକି୍ ନ ଥାଏ ।

 • ଫଷୁ�ା କମି୍ବା ଘା’ କଷୁ ଚପିି ଦଅିନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ କନି୍ତଷୁ  ସଷୁସ୍ ରହବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟରିସପ୍ଟିକ୍ କି୍ରମ୍ ର�ପ ଦଅିନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଘା'କଷୁ 
ରରେସଂିକରନ୍ତଷୁ  ।

 • ରକ୍ା ପାଇଥିବା ଯାନ ବା ଡ୍ାରର ଦୀଘ୍ଦନି ପେରିହବିା କାରଣରଷୁ  ଜଙ୍ଘରର 'ଘା'ସକୃଟିେ ରହବାର ସମ୍ାବନା 
ଥାଏ ।

ୋ�ୀ�ିକ କାଯ୍୍ୟ
 • ବଞ୍ଚଯିାଇଥିବା ସମସ୍ତ ର�ାକଙ୍କଷୁ  ବାରମ୍ବାର ପରି୍ ା କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତଷୁତ କରାଯିବା ଉଚତି ଯାହା ଦ୍ାରା 

ମତୂ୍ରାଶୟ ପରି୍ ା ମଷୁକ୍ ରହବି। ଏହା ନରହର� ଗଷୁରଷୁ ତର ପରଣିାମ ରହାଇପାରର କାରଣ କେିନୀ ପରି୍ ା 
ଉତ୍ାଦନ ଜାର ିରଖିବ । ରଯରହତଷୁ  ମତୂ୍ରାଶୟରଷୁ  ସାଧାରଣ ସଞ୍ଚାଳନାରର ଜଳ ପଷୁନଃସ୍ାପିତ ରହାଇପାରବି 
ନାହିଁ, ରତଣଷୁ ମତୂ୍ରାଶୟରର ପରି୍ ା ରଖିବାରର ରକୌଣସ ିଫାଇଦା ନାହିଁ ।

 • ବଞ୍ଚଯିାଇଥିବା ବସ୍ୟକି୍ମାରନ ପ୍ରଥମ ଦଷୁଇ ଦନି ପରର ରକାଷ୍ଠକାଠନିସ୍ୟ ରହର� ଚନି୍ତା କରବିା ଉଚତି ନଷୁରହଁ | 
�ାଇଫ ରାଫ୍ଟର ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ଖାଦସ୍ୟରର ବହଷୁତ କମ୍ ବଜ୍ସ୍ୟବସ୍ତଷୁ ରହଥିାଏ ।

ଡ଼ହିାଇରରେସନ (ନଜି୍ଳୀକ�ଣ)
ମାନବ ଶରୀରରର ପ୍ରାୟ ୪୦ �ିଟର ପାଣି ଥାଏ, ରଯଉଁଥିରଷୁ  ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୫ �ିଟର ଆବଶସ୍ୟକ । 
ପ୍ରତଦିନି ଖାଦସ୍ୟ କମି୍ବା ଜଳ ନଆିଯାଉ ନ ଥିବାରଷୁ  ଜରଣ ସାଧାରଣ ର�ାକର ନଅିଣ୍ଟ ଜଳର ପରମିାଣ ପ୍ରାୟ ଏକ �ିଟର 
ଅରଟ । ଯଦ ିରକୌଣସ ିଅତରିକି୍ ଜଳ ନଟେ ନହଷୁଏ ରତରବ ଜରଣ ବସ୍ୟକି୍ ପ୍ରାୟ ଦଷୁଇ ସପ୍ତାହ ବଞ୍ଚ ିରହପିାରର ।

ପରଶି୍ମ, ଝାଳ, ବାନ୍ତ,ି ପତଳା ଝାୋ, ପରି୍ ା ପିଇବା, ସମଷୁଦ୍ର ଜଳ ପିଇବା କମି୍ବା ମାଛ ଖାଇବା କମି୍ବା ରଚାବାଇବା 
ଦ୍ାରା ତ୍ୱରତି ଜଳ ନଟେ ରହାଇପାରର । ଯଥାସମ୍ବ ପରଶି୍ମକଷୁ ଏୋଇବା ଉଚତି । ବରିଶଷକର ିନାତଶିୀରତାସ୍  
ଅଞ୍ଚଳରର ଝାଳକଷୁ ଯଥାସମ୍ବ କମ୍ କରାଯିବା ଉଚତି । ସମଷୁଦ୍ରଯାତ୍ରା  ଜନତି ଅସଷୁସ୍ତା ପାଇଁ  ଔଷଧ  ରନଇ ବାନ୍ତରିଷୁ  
ଦୂରରଇ ରହବିା ଆବଶସ୍ୟକ, କାରଣ ବାନ୍ତ ିଶରୀରରର ଜଳର ମାତ୍ରା ହ୍ାସ କରଥିାଏ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ପରି୍ ାରର ବଷିାକ୍ ବଜ୍ସ୍ୟବସ୍ତଷୁ ରହଥିାଏ । ଏହ ିବଜ୍ସ୍ୟବସ୍ତଷୁଗଷୁଡକି ଶରୀର ପାଇଁ �ାଭଦାୟକ ନଷୁରହଁ । ପରସି୍ିତରି  
ନରିାଶାକଷୁ ପ୍ରାଧ୍ୟାନସ୍ୟରଦଇ ପରି୍ ା ପାନ କରବିା ଉଚତି ନଷୁରହଁ ।

ବଞ୍ଚଥିିବା ର�ାକମାରନ ସମଷୁଦ୍ର ଜଳ ପିଇବା ଉଚତି ନଷୁରହଁ କାରଣ ଏହା        ଶରୀରରର ଜଳଶୂନସ୍ୟତା  ବଢ଼ଥିାଏ, 
ଯାହା ବସ୍ୟବହାର ପରର ମଧ୍ୟ ଜାର ିରହଥିାଏ । ରତଣଷୁ ଏହା ଏକ ସାଂଘାତକି ଭଷୁ � ରବା�ି ପ୍ରମାଣିତ ରହାଇପାରର ।

ବଞ୍ଚଥିିବା ର�ାକମାରନ ଶଷୁଖି�ା ଏବଂ ଫାଟଯିାଇଥିବା ଓଠ ପାଇଁ ସମଷୁଦ୍ର ଜଳ ବସ୍ୟବହାର କରବିା ଉତ୍ାହର ପ୍ରର�ାଭନରଷୁ  
ଦୂରରଇ ରହବିା ଉଚତି ।

ପ୍ରଳାପ ଏବଂ ମାନସକି ବ୍ୟାଘାତ
ସମଷୁଦ୍ର ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ାରା ରେ�ିରୟିମ୍                    ରହବାର  ସମ୍ାବନା ଅଧିକ । ଜରଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ  ବସ୍ୟକି୍ ଭ୍ାନ୍ତ ି
ପାଇଁ ରବରଳରବରଳ ପାଣି ଭିତରକଷୁ ରେଇଁବାକଷୁ ରଚଟୋ କରପିାରର । ଜରଣ ଭ୍ାନ୍ତ ବସ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସହତି ଯଷୁକି୍ କରବିା 
ଅସମ୍ବ; ସଂଯମତା ଆବଶସ୍ୟକ ରହାଇପାରର । କ୍ାନ୍ତ,ି ଆଘାତ ଇତସ୍ୟାଦରିଷୁ  ବଞ୍ଚଯିାଇଥିବା ବସ୍ୟକି୍ମାରନ ଅରଯୌକି୍କ 
କମି୍ବା  ମାନସକି ସ୍ତରରର ହା�ଷୁ କା ରହାଇପାରନ୍ତ ି। ରସମାନଙ୍କ ସହତି  ଯଥାସମ୍ବ ହାସସ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚତି, କନି୍ତଷୁ  ଯତ୍ନ 
ରନବା ରଯ ହଠାତ୍ ରକୌଣସ ିଅରଯୌକି୍କ କାଯ୍ସ୍ୟ ରଯପର ିରସମାରନ ନ କରନ୍ତ ି।

ସ୍ଚ୍ଛତା
ଚମ୍ ଏବଂ ପାଟ ିସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚଥିିବା ର�ାକଙ୍କଷୁ  ବଷୁରଝଇବା  ଉଚତି । ଚମ୍ ଭିତରକଷୁ �ବଣଅଂଶ ତଥା  
ଆଚ୍ଛାଦତି ରପାଷାକରଷୁ  �ଷୁ ଣ ଏବଂ ମଇଳା ସଂକ୍ରମିତ ରହବାର ସମ୍ାବନା ଥାଏ । ବଷ୍ା ଜଳର ସଂସ୍ପଶ୍ରର ଆସବିା, 
ଗାରଧାଇବା ସହ ସଯୂ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ସରତଜ ପବନର ଅଳ୍ପ ସଂସ୍ପଶ୍ରର ଆସବିା �ାଭଦାୟକ ରହାଇଥାଏ । ବଞ୍ଚଥିିବା 
ର�ାକଙ୍କଷୁ  ଯଦ ିଗାରଧାଇବା ଦରକାର ହଷୁଏ ରତରବ �ାଇଫ୍ �ାଇନ୍         ଏପର ିକରାଯାଇପାରବି କନି୍ତଷୁ  ପହଁର ିଶକି୍ 
ନଟେ କରବିା ଉଚତି ନଷୁରହଁ । ଶକିାରୀ ମାଛ ପ୍ରତ ିସତକ୍ ଦକୃ ଟିେ ରଖିବା ଉଚତି ।

ବଞ୍ଚଥିିବା ବସ୍ୟକି୍ମାରନ ଜାଣିପାରନ୍ତ ିରଯ ରସମାନଙ୍କର ଓଠ ଏବଂ ଜଭି ଫଷୁ �ିଯିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଜଳର ବସ୍ୟବହାର ରଯାଗଷୁଁ 
ଏବଂ ପାଟରିର �ାଳ ଅଭାବ ରହତଷୁ  ଓଠ ଫାଟ ି ଯାଇପାରର । ପାଟରି ଭିତର ଅଂଶ ଖରାପ ରହତଷୁ  ଅପସ୍ାଦ  
ରହାଇପାରର ।

ସମଷୁଦ୍ରରର ବଞ୍ଚରିହବିା
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କ�ନ୍ତଷୁ  ଏବଂ କ�ନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ (ରଚକ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ)
1.    ବନ୍ର କତ୍ତକୃ ୍ପକ୍ଙ୍କଷୁ  ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରଯାଜନା ରସମାନଙ୍କର ରରକେ୍ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତଷୁ  । ଏଥିରର ଗଷୁରଷୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ 

ବବିରଣୀ ଅନ୍ତଭ୍ୂକ୍ କରାଯିବା ଉଚତି ରଯପରକି ିକରୁ- ସଦସସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠକିଣା, ଜାହାଜ ମା�ିକଙ୍କ ନାମ ଏବଂ 
ରଯାଗାରଯାଗ ବବିରଣୀ, ଜାହାଜର ନାମ ଏବଂ ପଞ୍ୀକକୃତ ସଂଖସ୍ୟା, ରଯଉଁଠାରର ଆପଣ ମାଛଧରା କାଯ୍ସ୍ୟ କରବିାକଷୁ 
ଆଶା କରଷୁ ଛନ୍ତ,ି ରଫରବିାର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ତାରଖି, ଜାହାଜରର ଉପ�ବ୍ଧଥିବା ରଯାଗାରଯାଗ ଉପକରଣ 
ଇତସ୍ୟାଦ ି।

2. ଚଷୁ ମ୍ବକୀୟ କମ୍ାସ୍ ନକିଟରର ଧାତବ ବସ୍ତଷୁ ରଖନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଏହା କମ୍ାସ୍ କାେ୍ରର ଅତରିକି୍ ତରୁଟ ିସକୃଟିେ କରଥିାଏ, ଯାହା 
ଆପଣଙ୍କର ଟିେଅରଂି ପରଚିାଳନାରର ଯରଥଟେ ବାଧା ସକୃଟିେ କରଥିାଏ ।

3. ସବ୍ଦା ପାଣିପାଗର ପୂବ୍ାନଷୁମାନ ଉପରର ନଜର ରଖନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ସଜାଗ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  ।

4. ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ଆପଣଙ୍କର ସଷୁରକ୍ା ଉପକରଣ ରଯପରକି ିଅଗି୍ ନବି୍ାପକ ଯନ୍ତ୍ର, �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍, �ାଇଫ୍ 
ରି୍ ଗ୍ , �ାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟଗ୍, ଫାୟାର୍ ପମ୍ ଏବଂ ରହାସ୍, ସ୍ତି ି ସଚୂାଉଥିବା ରଫ୍ୟାର ଏବଂ ସଗିନାଲ୍ ଭ� ସ୍ିତରିର  
ଅଛ ି।

5. ଅଗି୍-ନୟିନ୍ତ୍ରଣ, ସମଷୁଦ୍ରରର ତଷି୍ଠ ିରହବିା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା କଟି ସମ୍କ୍ରର ସମସ୍ତ କରୁ-ସଦସସ୍ୟଙ୍କ ରମୌଳକି 
ଜ୍ାନ ରହଛି ି।

6. ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରର ଯରଥଟେ ଇନ୍ଧନ, ମଧଷୁର ଜଳ, ଖାଦସ୍ୟ ବସ୍ୟବସ୍ା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚକିତି୍ା ସଷୁବଧିା 
ଅଛ ି।

7. ଇଞି୍ନ ଏବଂ ରମସନି ନମିରନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତ,ି ର୍ହକ, ଉପକରଣ ଇତସ୍ୟାଦ ିପାଇଁ ଅତରିକି୍ ଅଂଶ ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ 
ପରସିି୍ତରିର କମି୍ବା ଖରାପ ରହାଇଯିବା ସମୟରର ବସ୍ୟବହାର କରବିାକଷୁ ଜାହାଜରର ଉପ�ବ୍ଧ ରହବା ଜରଷୁ ରୀ । 

8. ଆପଣଙ୍କର SSB କମି୍ବା VHF ରରେଓି, ଜପିିଏସ୍ 
ଏବଂ ଇରକା ସାଉଣ୍ଡର୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତଷୁ   ।

9. ବସ୍ୟାରଟରୀ ଏବଂ ଚାଜମିଂ ସଟିେମର ସ୍ିତ ିଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତଷୁ  ।

10. ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଭଷୁ � ସଚୂନା ପାଇଁ ଚଷୁ ମ୍ବକୀୟ କମ୍ାସ୍ କଷୁ 
ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚତି । ନଆିଯାଇଥିବା କାଯ୍ସ୍ୟକ୍ରମର 
ଏକ ରରକେ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତଷୁ   ।

11. ବାଟ ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ଗତ ିଗଣନା କରବିା ସମୟରର 
ଉପ�ବ୍ଧ ଥିବା ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ପବନ ଏବଂ 
ର୍ାତ ଗଣନା କରନ୍ତଷୁ  ।

12. ପ୍ରମଷୁଖ ପରବିହନ ମାଗ୍, ପ୍ରତବିନ୍ଧତି ଅଞ୍ଚଳ, ସଂ�ଗ୍ 
ରଦଶର         ଅଥ୍ରନୈତକି ରକ୍ତ୍ର (EEZ) ର ବର୍୍ନା 
ଚାଟ୍ରର ଉପ�ବ୍ଧ ରହବା ଉଚତି, ଚାଟ୍ କାଯ୍ସ୍ୟ ପାଇଁ 
ଉପକରଣଗଷୁଡକି ଉପ�ବ୍ଧ ରହବା ଉଚତି ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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13. ସଷୁନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ଇଞି୍ନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଗଷୁଡକି ଭ� ସ୍ିତରିର ଅଛ ିଯାହା ଦ୍ାରା ସମଷୁଦ୍ରରର ବାହାରବିା ସମୟରର 
ରଯପର ିଅସଷୁବଧିାର ସମ୍ଷୁଖୀନ ନ ହଷୁଅନ୍ତ ି।

14. ଜାହାଜ ହଲ୍ ର ରକୌଣସ ିଫାଟ ଏବଂ କ୍ତ ିପାଇଁ ବାହାରର ଏବଂ �ିକ୍ ପାଇଁ ଭିତରର ଯତ୍ନର ସହତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତଷୁ  ।

15. ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ କତ୍ତକୃ ୍ପକ୍ଙ୍କ ନକିଟରର ଦାଖ� କରବିାକଷୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶସ୍ୟକୀୟ ପରଚିୟପତ୍ର ଅଛ ି।

16. ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକରଷୁ ଥିବା ବାଟ ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସଚୂୀ (େଷୁ ସ୍ୟଟ ିରରାଟେର) ପ୍ରସ୍ତଷୁତ ଏବଂ ଅଭସ୍ୟାସ କରନ୍ତଷୁ  । 
ଏହା କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ଉପରର ଚାପକଷୁ ହ୍ାସ କରଥିାଏ ।

17. ସବ୍ଦା ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜ ସହତି ଏକ ସମହୂରର ରହବିାକଷୁ ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଆଖପାଖରର ରହବିାକଷୁ 
ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ  । ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ପରସି୍ତିରିର ଏହା ଆପଣଙ୍କଷୁ ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜରଷୁ  ସହାୟତା ପାଇବାରର ସାହାଯସ୍ୟ 
କରବି ।

18. ସମଷୁଦ୍ରରର ମାଛ ଧରବିାରର ନରିୟାଜତି ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଗ୍ରହଣରଷୁ   ରଫରଷୁ ଥିବା ଜାହାଜଗଷୁଡକି ବଷିୟରର 
ଅନଷୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତଷୁ  । ରସମାନଙ୍କର ଗତବିଧିି ଉପରର ନଜର ରଖନ୍ତଷୁ  । ଏହା ଆପଣଙ୍କଷୁ ଏକ ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ 
ପରସି୍ିତରିର ସାହାଯସ୍ୟ କରବି ଏବଂ ଆପଣ କଛି ିମାତ୍ରାରର ମାଛ ଧରବିା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରସି୍ତି ିବଷିୟରର 
ପୂବ୍ାନଷୁମାନ କରବିାରର ସମଥ୍ ରହରବ ।

19. ସବ୍ଦା ଏକ ଚାଟ୍ରର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ିତକିଷୁ ଦଶ୍ାନ୍ତଷୁ  । ଆପଣ ଏହାକଷୁ ପ୍ରତ ି ଘଣ୍ଟାରର ଗଭୀର ସମଷୁଦ୍ରରର ଏବଂ 
ଉପକୂଳବତ୍ତ୍ୀ ଅଞ୍ଚଳରର ପ୍ରତ ି30 ମିନଟିରର ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତଷୁ  ।

20. ଦନିକଷୁ ଅତ ିକମ୍ ରର ଦଷୁଇଥର ଉପକୂଳ ରରେଓି ରଟେସନ୍ ସହତି ରଯାଗାରଯାଗ କରନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ରସମାନଙ୍କଷୁ  ଆପଣଙ୍କର 
ସ୍ିତ ିବଷିୟରର ଜଣାନ୍ତଷୁ  । ପାଣିପାଗ ବଷିୟରର ଯଥା ସମ୍ବ ସଚୂନା ରସମାନଙ୍କଠାରଷୁ  ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତଷୁ  ।
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21. ଅନାବଶସ୍ୟକ ବାତ୍ତ୍ାଳାପ ପାଇଁ ରରେଓି ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜରଷୁ  ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ କ� ପାଇବା ପାଇଁ 
ରରେଓିକଷୁ ଯଥାସମ୍ବ ମଷୁକ୍ ରଖନ୍ତଷୁ  । ଏହାକଷୁ ଦକୃଢ ଭାରବ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚତି ଏବଂ ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ  
କରୁ-ସଦସସ୍ୟମାରନ ଶଷୁଣିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଷିୟରର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତ ି।

22. ସମଷୁଦ୍ରରର ଭାସଷୁଥିବା ଅଜ୍ାତ ବସ୍ତଷୁଗଷୁଡକିଷୁ ଉଠାଇବାକଷୁ ରଚଟୋ କରନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । ଏହପିର ିବସ୍ତଷୁଗଷୁଡକି ସମଷୁଦ୍ର ଖଣି କମି୍ବା 
ବରି୍ାରକ ରହାଇପାରର ଯାହା ଜୀବନ ପ୍ରତ ିବପିଦ ସକୃଟିେ କରପିାରର । ସ୍ିତକିଷୁ ସଚୂାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକଷୁ ସମଷୁଦ୍ର 
କୂଳକଷୁ ଜଣାଇବା ଉଚତି ।

23. ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜଗଷୁଡକି ପ୍ରତ ିସବ୍ଦା ସଜାଗ ରଷୁ ହନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଷୁ  ଅତକି୍ରମ କରବିା ଉପରର ଧ୍ୟାନ ଦଅିନ୍ତଷୁ  । ଧକ୍ା 
ନରହବା ପାଇଁ ଠକି୍ ସମୟରର ସତକ୍ତା ଅବ�ମ୍ବନ କରନ୍ତଷୁ  ।

24. ମତ୍ସ୍ୟରକ୍ତ୍ରକଷୁ ଯିବାରବରଳ ଏବଂ ରଫରବିା ବାଟରର ରେକ୍ ରର ମାଛଧରବିା ଗିୟର ରଖନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

25. ଯଦ ିଆବଶସ୍ୟକ ନହଷୁଏ ରତରବ ସମଷୁଦ୍ରରର ଅନସ୍ୟ ଜାହାଜଗଷୁଡକିଷୁ ଯାଆନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ ।

26. ସବ୍ଦା ପବନ ସହତି ମାଛ ଧରବିା ଜା� ପକାନ୍ତଷୁ  ଏବଂ ଉଠାଇବା ସମୟରର ରସମାନଙ୍କଷୁ  ପବନ ବହଷୁଥିବା ଦଗି 
ଆେକଷୁ ଟାଣନ୍ତଷୁ  । ଏହା ଜା� ଏବଂ �ାଇନ ପଛରର ଜାହାଜକଷୁ ରଖିବାରର ସହାୟକ ରହବ ଏବଂ ଜାହାଜ ତାହା 
ଉପରକଷୁ ମାେ ିଯିବ ନାହିଁ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ବାରରାମିଟରର ସଚୂକାଙ୍କରର ହଠାତ୍ ପତନ ଆସବିା,                                                                                 
ଖରାପ ପାଣିପାଗକଷୁ ସଚୂାଇଥାଏ ।

ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପୂବ୍ରଷୁ  ସବ୍ଦା ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ   ରଯ ଅତରିକି୍ 
ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗଷୁଡକି ପଯ୍ସ୍ୟାପ୍ତ ପରମିାଣରର ଉପ�ବ୍ଧ । ହଲ୍ ରର 
ରଯରକୌଣସ ି �ିକ୍ ବନ୍ କରବିାକଷୁ ପସ୍ୟାକଂି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ 

ଉପ�ବ୍ଧ ରହବା ଜରଷୁ ରୀ ।

ସଦି୍ାନ୍ତ

ବାର�ାମିେ�
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କରୁ-ସଦସସ୍ୟମାରନ ସମସ୍ତ ଅସଷୁରକି୍ତ 
ଅବସ୍ାକଷୁ ସି୍ପ୍ପରଙ୍କଷୁ  ଜଣାଇବା ଜରଷୁ ରୀ । 

ଅସଷୁରକି୍ତ ଅବସ୍ାକଷୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର 
ସଂରଶାଧନ କରବିା ସି୍ପରଙ୍କ ଉପରର 

ନଭି୍ର କରର।

ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ବାକ୍ସ    ଜ�ଷୁ �ୀ ସଷୁପା�ିେ ରହାଇଥିବା
ବସ୍ୟାରଣ୍ଡଜ X
ବସ୍ୟାରଣ୍ଡେ X
ରଟେରାଇ� ରରେସଂିସ X
ରଟେରାଇ� ଗଜ X
ଆରଧସଭି ରଟପ X
ସଜିର X
ରସଫଟ ିପିନ୍ସ X
ଆଣ୍ଟରିସପ୍ଟିକ କ୍ରୀମ X
 X
�ିକଷୁଇେ ଆଣ୍ଟରିସପ୍ଟିକ  X
ରପନ କ�ିି୍ ଟାବର�ଟସ୍  X
ସନସ୍ୀ୍ନ  X
ଆଇ ୋଶ  X
ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ପଷୁସ୍ତକ  X

ଜାହାଜର� ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା କଟି୍ ଭାବର� ନମି୍ନ�ିଖିତ ସାମଗ୍ୀ  
�ହବିା ଉଚତି:

ପ୍ରାଥମିକ ଚକିତି୍ା ଜୀବନ ଏବଂ ମକୃତଷୁ ସ୍ୟ 
ମଧ୍ୟରର ବସ୍ୟବଧାନକଷୁ ଦୂର କରପିାରବି ।  
ସବ୍ଦା ନଶିି୍ତ କରନ୍ତଷୁ  ରଯ ଆପଣଙ୍କର 
ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ବାକ୍ସ ଭ� ଭାବରର 

ବସ୍ୟବହାର ରହଉଛ ିଏବଂ ସମସ୍ତ 
କରୁ-ସଦସସ୍ୟଙ୍କ ବସ୍ୟବହାରକି ଏବଂ 

ଅତସ୍ୟାଧଷୁନକି ଜ୍ାନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ  
ସହାୟତା ବଷିୟରର ଜ୍ାନ ଅଛ ି।  

ସାମଗ୍ରୀ ଗଷୁେକି ବସ୍ୟବହକୃତ ରହବାପରର 
ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା କଟି୍ ପଷୁରଣ 

କରବିାକଷୁ ଭଷୁ �ନ୍ତଷୁ  ନାହିଁ । 

କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀ
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ସଦି୍ାନ୍ତ
FAO ଏବଂ BOBP-IGO ଆଶା କରର ରଯ କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଷୁଦ୍ରରର ନରିାପତ୍ତା ଉପରର ଏହ ି
ପଷୁସ୍ତକଟ ିସଷୁରକ୍ା ସରଚତନତା ପ୍ରସାରରର ସହାୟକ ରହବ, ଦଷୁଘ୍ଟଣାକଷୁ ରରାକବିାରର ସାହାଯସ୍ୟ କରବି ଏବଂ ଦଷୁଘ୍ଟଣା 
ଘଟରି� ବଞ୍ଚବିାର ସମ୍ାବନାକଷୁ ବଢାଇବ ।

ଏକ ରଛାଟ ଆକାରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜରର କାଯ୍ସ୍ୟ ସମ୍କମିତ ସଷୁରକ୍ା ନରିର୍ଦ୍ଶାବଳୀ (ଯଥା ଅଗି୍ ନରିାପତ୍ତା, ରେକ୍ 
ସଷୁରକ୍ା, ଜୀବନ ରକ୍ା ଉପକରଣ, ଆର�ାକ ଏବଂ ବାୟଷୁ ଚଳପ୍ରଚଳ), ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସଷୁରକ୍ା ଏବଂ ଜାହାଜକଷୁ ଚଳାଇବା 
ସମ୍କ୍ୀୟ ସଷୁରକ୍ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଯ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରର ଏହ ି ପଷୁସ୍ତକ ବସ୍ୟବହାରକି ଏବଂ ସରଳ ମାଗ୍ଦଶ୍ନ କରର । 
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାରନ  ମାଛ ଧରବିା ପୂବ୍ରଷୁ   ରଯଉଁ ସବଷୁ  ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରଦବା ଉଚତି,  ତାହା ଏହ ି
ପଷୁସ୍ତକରର ପରାମଶ୍ ଦଆିଯାଇଅଛ ି । ସମଷୁଦ୍ରରର ଦଷୁଘ୍ଟଣା ରହର� ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ପରାମଶ୍, ଏହ ି
ପଷୁସ୍ତକରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି।

ଏକ ରଛାଟ ମାଛଧରା ଜାହାଜରର ନରିାପଦ କାଯ୍ସ୍ୟ କରବିା ପାଇଁ ଏହ ିପଷୁସ୍ତକ ଗଷୁରଷୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ ଟପି୍ସ ପ୍ରଦାନ କରଷୁ ଥିବାରବରଳ 
ସମଷୁଦ୍ରକଷୁ ଯିବା ପୂବ୍ରଷୁ  ପ୍ରରତସ୍ୟକ କରୁ ସଦସସ୍ୟଙ୍କଷୁ  ସଷୁରକ୍ା ତା�ିମ ଦଆିଯିବା ପାଇଁ ଏଥିରର ପରାମଶ୍ ଦଆିଯାଇଛ ି। ଏପର ି
ଏକ ପ୍ରାକ-ସଷୁରକ୍ା ନରିାପତ୍ତା ତା�ିମ ନମି୍�ିଖିତ ପରମଶ୍କଷୁ  ଅନ୍ତଭଷୁ ୍କ୍ କରବିା ଉଚତି:

• ସମ୍ାବସ୍ୟ ଜରଷୁ ରୀକାଳୀନ ପରସି୍ତି ିଗଷୁେକି ଯଥା ଅଗି୍କାଣ୍ଡ, ଜାହାଜ ଭୂମିଗତ ରହବା (ଗ୍ରାଉଣି୍ଡ୍),  ଜାହାଜ ବଷୁେଯିିବା 
ଏବଂ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ରହବା  ।

• ଏକ �ାଇଫ୍ ଜସ୍ୟାରକଟ୍, ବଷୁୋଳ ିସଷୁଟ୍ (ଉପଯଷୁକ୍) ଏବଂ / କମି୍ବା ଭାସମାନ ଉପକରଣର ବସ୍ୟବହାର ।

• ଅଗି୍ ନବି୍ାହନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରହାସ୍ ର ବସ୍ୟବହାର ।

• ଅସଷୁବଧିା ସରଙ୍କତ ଉପକରଣର ବସ୍ୟବହାର ।

• ମଦସ୍ୟପାନ ଏବଂ ରେଗ୍ସଗ୍ ରସବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବପିଦ ।

• ଦଷୁଘ୍ଟଣାରର ବସ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶସ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ପଦରକ୍ପ ।

• ସାଧାରଣ ନାବକିୀୟ  ଶବ୍ଦ ।

• ହାଇରପାଥମମିଆର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ, ଏହାର ପ୍ରତରିରାଧ ଏବଂ ଚକିତି୍ା ।
• ସମଷୁଦ୍ରକଷୁ ଯିବା ପୂବ୍ରଷୁ  ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ତା�ିକା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯାତ୍ରା ବବିରଣୀ ବଷିୟରର ବନ୍ର ପରଚିାଳକ 

କମି୍ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘଙ୍କଷୁ  ସଚୂନା ରଦବା । 

• ଜାହାଜରର ଥିବା କାଯ୍ସ୍ୟ ବଷିୟରର ରମୌଳକି ସଷୁରକ୍ା ସରଚତନତା ।

ଏହ ିପଷୁସ୍ତକ ଜାତୀୟ ନୟିମ ଏବଂ ସଷୁରକ୍ା ନୟିମଗଷୁଡକିର ବକିଳ୍ପ ଭାବରର ଉର୍ଦଟିେ ନଷୁରହଁ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମତ୍ସ୍ୟବକୃତ୍ତ ି 
ସଷୁରକ୍ା ତା�ିମ ଏବଂ ଦକ୍ତା ବକିାଶ ପାଇଁ ଏହା ରକୌଣସ ିବକିଳ୍ପ ନଷୁରହଁ ।

ମତ୍ସ୍ୟବକୃତ୍ତ ି କାଯ୍ସ୍ୟକଷୁ ଅଧିକ ସଷୁରକି୍ତ କରବିା ପାଇ ଁଏହ ିପଷୁସ୍ତକରର ଦଆିଯାଇଥିବା ପରାମଶ ୍ଏବଂ ଉପରଦଶ ବସ୍ୟବହାର କରନ୍ତଷୁ  ।

“ପ୍ରଥରମ ସଷୁରକ୍ା” ଏହାକଷୁ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜରର କାମ କରଷୁ ଥିବା ବସ୍ୟକି୍ ମରନ ରଖିବା ଉଚତି ଏବଂ ପ୍ରତଦିନି 
ପ୍ରରୟାଗ କରବିା ଉଚତି ।

***

ସଦି୍ାନ୍ତ



ରଛାେ ଆକା�� ମତ୍୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜଗଷୁଡ଼କି� ସଷୁ�କ୍ା ବଷିୟର� ଅଧିକ ବସୃି୍ତ ସଚୂନା 
ପାଇଁ, ଦୟାକ�ି ରଦଖନ୍ତଷୁ :
 ୧) FAO/ILO/IMO. ୧୨ ମିଟରରଷୁ  କମ୍ ରଦୈଘ୍ସ୍ୟ ବଶିଟିେ ଜାହାଜ ଏବଂ ଅନାବକୃତ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ 

ଜାହାଜରର ମତ୍ସ୍ୟବକୃତ୍ତ ି  ପାଇଁ  ସଷୁରକ୍ା ସଷୁପାରଶି http: //www.fao.org/3/i3108e/
i3108e.pdf ରର ଉପ�ବ୍ଧ ।

 ୨) ମତ୍ସ୍ୟବକୃତ୍ତ ି ପରଚିାଳନା, ମତ୍ସ୍ୟସଂଗ୍ରହ  ରକ୍ତ୍ରରର ସମଷୁଦ୍ରରର ନରିାପତ୍ତାକଷୁ ଉନ୍ନତ କରବିା ପାଇଁ 
ସରବ୍ାତ୍ତମ ଉପାୟ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍୍ ମତ୍ସ୍ୟବକୃତ୍ତ ି  ପାଇଁ FAO ର ରବୈଷୟିକ ନରିର୍ଦ୍ଶାବଳୀ  
ନମ୍ବର ୧, ସଂଖସ୍ୟା ୩. ରରାମ୍, http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf ରର ଉପ�ବ୍ଧ । 

 ୩) FAO/SIDA/IMO/BOBP-IGO. ରଛାଟ ମାଛଧରା େ୍ା ପାଇଁ ସଷୁରକ୍ା ଗାଇଡ୍ ।  
BOBP/REP/112 ରର ଉପ�ବ୍ଧ: http://bobpigo.org/webroot/img/
uploaded/pdf/safety_guide-rep112.pdf





କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ସାମଷୁଦି୍ରକ  
ସଷୁରକ୍ା ସଚୂନାବଳୀଏହ ି ପୁସ୍ତକଟ ି କୁ୍ଦ୍ର-ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଦୁ୍ରରେ ନେିାପତ୍ା ସମ୍ପକ୍ୀୟ 

ସରେତନତାେ, ଦୁର୍ଟଣା ସଂଖସ୍ୟା ହ୍ାସ କେବିା ଏବଂ ଦୁର୍ଟଣା ରଟରିେ ବଞ୍ବିାେ 
ସମ୍ାବନା ବୃଦ୍ ିକେବିାକୁ େକ୍ସ୍ୟ େଖିଛ ି। ଏକ ରଛାଟ ଆକାେେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜରେ 
କାର୍ସ୍ୟ ସମ୍ପକକିତ ସେୁକ୍ା ନରିଦ୍୍ଶାବଳୀ (ରଥା ଅଗି୍ ନେିାପତ୍ା, ରେକ୍। ସେୁକ୍ା, ଜୀବନ 
େକ୍ା ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଉପକେଣ, ଆରୋକ ଏବଂ ବାୟୁ େଳାେଳ), ବସ୍ୟକି୍ଗତ ସେୁକ୍ା ଏବଂ 
ନାଭିରଗସନ୍ ସେୁକ୍ା ସମ୍ବନ୍ୀୟ କାର୍ସ୍ୟ ବଷିୟରେ ଏହ ିପୁସ୍ତକଟ ିବସ୍ୟବହାେକି ଏବଂ ସେଳ 
ମାଗ୍ଦଶ୍ନ କରେ । ଏକ ମାଛଧୋ ରାତ୍ା ପୂବ୍େୁ କୋରିବାକୁ ଥିବା ରାଞ୍ ଏବଂ ପ୍ରକି୍ୟା, 
ସମଦୁ୍ରରେ ତଷି୍ ିେହବିା ପାଇଁ ମାଗ୍ଦଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ ।
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