่
ท่ านเป็ นส่ วนหนึ ง

ของความพร้ อมรั บมื อเหตุ
ฉุ กเฉิ นของนอร์ เวย์
์
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินส่วนตัว

ปลอดภั ยที่ สุ ดในโลก
– แต่ ก็ ยั งมีจุ ดอ่ อน
เราอาศัยอยูใ่ นสังคมที่มั่นคงและปลอดภัย และเรา
ก็เคยชินกับการที่เกือบทุกอย่างทำ�งานตามที่ควรจะ
เป็ น อย่างไรก็ตาม ในนอร์เวย์น้ัน เราต้องพึ่งพาไฟฟ้ า
่ เป็ นจุด
น้ำ� และอินเทอร์เน็ตอย่างขาดไม่ได้ – และนีก็
อ่อนที่สำ�คัญที่สุดของเรา
สภาพอากาศที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศกรรม เหตุ
ฉุกเฉินทางเทคนิค การก่อการร้าย หรือสงครามอาจทำ�ให้หลาย
่
คนขาดไฟฟ้ าหรือน้ำ�ประปาได้ และอาจทำ�ให้การซื้อหาสิงของ
ต่างๆทำ�ได้ลำ�บากขึ้นอีกด้วย
เมื่อสังคมได้รับผลกระทบจากภัยหรือวิกฤติครั้งใหญ่ คนจำ�นวน
มากจะจำ�เป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้น ถ้าพวกเรา
เกือบทุกคนสามารถดูแลตัวเองและผู้ที่อยูร่ อบข้างได้ระหว่าง
สถานการณ์ฉุกเฉิน ความช่วยเหลือก็จะสามารถส่งไปยังจุดที่
จำ�เป็ นมากที่สุดได้ ด้วยวิธีน้ี ท่านจะเป็ นส่วนหนึ่งของความ
พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินของนอร์เวย์
ดังนั้น เราจึงขอให้ทุกครัวเรือนในนอร์เวย์ดำ�เนินขั้นตอนง่ายๆ
เพื่อยกระดับความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินของตนเอง ในคู่มือ
เล่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องพื้นฐานที่ควรพิจารณาและตัวอย่างวิธีการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็ นเวลาอย่างน้อยสามวัน
่
ดูข้อมูลเพิมเติ
มเกี่ยวกับวิธีการรับมือวิกฤติและภัยธรรมชาติ
ได้ท่ี
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ตั วอย่ างสิ่ งของสำ �หรับ
สถานการณ์ ฉุ กเฉิ น:
น้ำ �เก้ าลิ ตรต่อคน
แครกเกอร์ ข้ าวไรย์ (knekkebrød) สองห่อต่อคน
โจ๊ กข้ าวโอ้ตหนึ่ งห่อต่อคน

ท่ านต้ องมี อ ะไร
บ้ า ง?

รายการต่ อไปนี้ คื อตั วอย่ า งสิ่ งที่
ท่ านอาจจะต้ องเก็ บไว้ ในบ้านของ
ท่ านเพื่ อรับมื อกั บสถานการณ์เป็ น
เวลาอย่ า งน้อยสามวั น ให้ท่ าน
คิ ดว่ าท่ านต้ องการสิ่ งใดบ้าง
ที่ เหมาะกั บสถานที่ ที่ ท่ าน
อาศัยอยู่

อาหารกระป๋ องสามกระป๋ องหรื ออาหารแห้งสามห่อต่อคน
แยมทาแซนวิ ชที่ เก็ บได้ นานสามกระป๋ องต่อคน
ผลไม้ แห้งหรื อลู กนั ท บิ สกิ ต และช็ อกโกแลตสองสามถุง
ยาจำ�เป็ น
เครื่ องทำ�ความร้ อนจากไม้ แก๊ ส หรื อขี้ ผึ้ งพาราฟิ น
เตาแก๊ สบาร์ บี คิ วหรื อเตาทำ�อาหาร
เที ยน ไฟฉายแบบใช้ ถ่าน หรื อตะเกี ยงขี้ ผึ้ งพาราฟิ น
ไม้ ขี ดไฟหรื อไฟแช็ ก
เสื้ อผ้ าสำ �หรั บอากาศหนาว ผ้ าห่ม และถุงนอน
ชุดปฐมพยาบาล
วิ ทยุ DAB แบบใช้ ถ่าน
แบตเตอรี่ แบตสำ �รองที่ ชาร์จเต็ ม เครื่ องชาร์จมื อถื อสำ �หรั บ
รถยนต์
ทิ ชชู
เปี่ ยกและน้ำ �ยาฆ่าเชื้ อ
ทิ ชชู
หรื่ อกระดาษชำ �ระ
เงิ นสด
เชื้ อเพลิ งและไม้ สำ �รอง แก๊ ส ขี้ ผึ้ งพาราฟิ น หรื อแอลกอฮอล์จุด
ไฟสำ �หรั บการทำ�ความร้ อนและปรุงอาหาร
ยาเม็ ดไอโอดี น (ในกรณี ที่ เกิ ดเหตุการณ์ นิ วเคลี ยร์ )
3

่
สำ�รองสิงของจำ
�เป็ นพื้นฐานให้พอสำ�หรับสามวัน

อาหาร

ท่านควรสำ�รองอาหารไว้ในบ้านของท่าน
ให้เพียงพอสำ�หรับทุกคน ให้คิดวิธจ
ี ัด
่
เตรียมอาหารในกรณีทีท่านไม่มไี ฟฟ้ าหรือ
น้ำ�ประปา ถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยง หรือถ้ามีใคร
ต้องได้รบ
ั อาหารพิเศษ ท่านต้องวางแผน
้ ด้วย ต่อไปนีเป็
้ นคำ�แนะนำ�เกี่ยว
เรื่องนีไว้
กับการสำ�รองอาหารให้เพียงพอ:
• ตรวจสอบว่าท่านมีอาหารสำ�รองไว้สอง
่ท่านซื้อและทานตาม
่
สามวันเพิมจากที
ปกติ แทนที่จะซื้ออาหารให้พอสำ�หรับ
หนึ่งวัน ให้ท่านซื้อให้พอสำ�หรับหลายวัน
• สำ�รองอาหารที่เก็บรักษาได้นานที่
อุณหภูมิห้อง และที่ทานได้โดยไม่ต้องใช้
ความร้อน

• ตัวอย่างเช่น แครกเกอร์ข้าวไรย์
(Knekkebrød) อาหารกระป๋ องและแยม
แซนวิชกระป๋ อง ผลไม้แห้งและลูกนัท
อาหารซุปและอาหารแห้งเป็ นตัวเลือกที่
ดีท่ีมีอายุการเก็บรักษานาน แต่สว
่ นใหญ่
ต้องปรุงโดยใช้ความร้อนก่อน
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ความร้อนและแสงสว่ าง

ในหลายบ้าน ไฟฟ้ าเป็ นแหล่งความร้อน
หลักหรือเพียงอย่างเดียว การเตรียมตัว
ให้พร้อมสำ�หรับเหตุไฟฟ้ าดับ ท่านควร
พิจารณาตัวเลือกดังต่อไปนี:้
• เตาฟื นหรือเตาผิง – ตรวจสอบว่า
ทำ�งานได้ตามปกติและท่านสำ�รองไม้ไว้
พอแล้ว
• เตาแก๊สหรือขี้ผึ้งพาราฟิ น – ตรวจสอบ
ว่าทำ�งานได้ดีและออกแบบมาสำ�หรับ
การใช้ภายในบ้าน ให้ปฏิบัติตามคำ�
แนะนำ�การใช้งานและตรวจสอบว่ามี
การระบายอากาศที่ดีแล้ว
• เสื้อผ้าสำ�หรับอากาศหนาว ผ้าห่ม และ
ถุงนอน
• ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ก
• ขอให้เพื่อนบ้าน ครอบครัว หรือเพื่อน
ของท่านช่วยจัดหาที่พักให้
• ไฟฉายติดหัวหรือไฟฉาย – อย่าลืม
เตรียมถ่าน

เครื่ องดื่ ม

ท่านจำ�เป็ นต้องเตรียมน้ำ�สะอาดอย่าง
น้อยสามลิตรต่อคนต่อวันสำ�หรับการดื่ม
และปรุงอาหาร ควรเก็บน้ำ�ไว้ในที่เย็น
และมืด ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง ถ้าภาชนะ
ใส่นำ ้�ได้รบ
ั การทำ�ความสะอาดอย่าง
เหมาะสม ท่านก็จะเก็บน้ำ�ไว้ได้หลายปี
และจะปลอดภัยสำ�หรับการดื่ม เพื่อให้
ท่านมีนำ ้�เพียงพอ ท่านควร:
• ทำ�ความสะอาดขวดหรือกระป๋ อง ใส่นำ ้�
ประปาเย็นให้เต็ม แล้วปิ ดฝาให้แน่น
• ซื้อน้ำ�ที่ใส่ขวดแล้วจากร้าน

วิธก
ี ารเก็บน้ำ�:
•ล้ างขวดและกระป๋ องด้ วยสบู่ และน้ำ �
แล้ วล้ างน้ำ �เปล่ าให้ สะอาด
•เติ มน้ำ �ยาซั กผ้ าขาวสองฝาต่ อน้ำ � 10
ลิ ตร ทิ้ งไว้ อย่ างน้ อย 30 นาที
•เททิ้ งแล้ วล้ างให้ สะอาด
•เติ มน้ำ �ประปาเย็ นๆจากก๊ อกลงใน
ขวดหรื อกระป๋ องให้ เต็ ม
•เก็ บน้ำ �ไว้ ในที่ เย็ นและมื ด
ดู ข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ ที่ :
sikkerhverdag.no/egenberedskap

• ดื่มน้ำ�ให้เพียงพอ โดยดื่มน้ำ�ผลไม้ น้ำ�
อัดลม และเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์อ่ ืนๆ

• drikker
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่
สำ�รองสิงของจำ
�เป็ นพื้นฐานให้พอสำ�หรับสามวัน

ยาและอุ ปกรณ์
ปฐมพยาบาล

ทุกคนควรรูว
้ ิธก
ี ารปฐมพยาบาลขั้น
พื้นฐาน มีหลักสูตรและชั้นเรียนการ
ปฐมพยาบาลหลายอย่างที่ท่านสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ ไม่ว่าท่านจะเป็ นมือใหม่หรือ
ต้องการทบทวนความรูเ้ ก่าของท่าน

ถ้าท่านจำ�เป็ นต้องใช้ยาหรือเครื่องมือช่วย
เหลือพิเศษ ให้สอบถามแพทย์หรือร้านขาย
ยาของท่านว่าเป็ นไปได้หรือไม่ที่จะขอยา
หรืออุปกรณ์สำ�รองไว้ อย่าลืมตรวจสอบ
วันหมดอายุของยาของท่าน และจัดหา
่ อ
ทดแทนเมื่อหมดอายุแล้ว ให้เตรียมสิงต่
้
่
ไปนีไว้ทีบ้าน:
• อุปกรณ์ปฐมพยาบาลมาตรฐาน
• ยาแก้ปวด

อนามั ย

ถ้าไม่มน
ี ำ ้�ร้อน หรือในกรณีที่แย่ท่ีสุด ไม่มี
น้ำ�ประปาเลย ก็เป็ นเรื่องสำ�คัญที่ท่านจะ
ต้องรักษาอนามัยและความสะอาดส่วนตัว
โดยเฉพาะเมื่อท่านเตรียมอาหาร อนามัยที่
ไม่ดีอาจทำ�ให้เกิดการติดเชื้อและการเจ็บ
ป่ วยต่างๆได้
• ล้างมือทุกวันและเมื่อทำ�ได้ และล้างมือ
ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ�และก่อนจัดเตรียม
อาหาร
• เตรียมทิชชูเ่ ปี ยกและน้ำ�ยาฆ่าเชื้อและต่อ
ต้านแบคทีเรียเอาไว้ให้พร้อมใช้

• รักษาความสะอาดและจัดระเบียบบ้าน
ของท่าน
• ถ้าไม่สามารถใช้ห้องน้ำ�ได้ ให้วางแผน
สำ�รองไว้

• ยาเม็ดไอโอดีนสำ�หรับรับมือกับ
สถานการณ์นิวเคลียร์

เคล็ ดลั บ!

ดู เพิ่ มเติ มได้ ที่ sikkerhverdag.
no/ egenberedskap – จะมี
เคล็ ดลั บเกี่ ยวกั บการสร้ างห้ องน้ำ �
ฉุ กเฉิ นถ้ าน้ำ �ประปาไม่ ไหล
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ข้ อมู ล

ระหว่างวิกฤติและภัยพิบต
ั ิน้ัน เป็ นเรื่อง
สำ�คัญที่ท่านจะต้องเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็ น
ทางการเกี่ยวกับสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นและสิ่ง
ที่ท่านควรทำ� ระบบเตือนเหตุฉุกเฉิน (มัก
จะเรียกกันว่าไซเรนป้ องกันพลเรือนหรือ
การเตือนการโจมตีทางอากาศ) นั้นจะถูก
ใช้เพื่อเตือนประชาชนให้ทราบอันตรายที่
้ งขึ้น นั่น
กำ�ลังจะเกิดขึ้น เมื่อเสียงไซเรนนีดั
ก็หมายความว่าท่านต้องค้นหาข้อมูล

่
่ ควรจำ
สิงที
�!

ตรวจสอบว่ าท่ านได้ รั บข้ อมู ล
จากแหล่ งที่ น่ าเชื่ อถื อและมี ช่ ื อ
เสี ยง สถานการณ์ ฉุ กเฉิ นมั กจะมี
ความสั บสน และบางกลุ่ มก็ อาจ
ได้ ผลประโยชน์ จากการเผย
แพร่ ข้ อมู ลเท็ จได้

NRK P1 คือช่องเตรียมความพร้อมรับมือ
้
เหตุฉุกเฉินของนอร์เวย์ ช่องนีจะให้
ข้อมูล
แก่ประชาชนของเรา และยังใช้ในเวลาที่
ช่องข่าวและเว็บไซต์ของรัฐอื่นไม่สามารถ
้ อสิ่งที่ท่านต้องมีเพื่อ
ใช้งานได้ ต่อไปนีคื
ยืนยันว่าท่านจะสามารถรับข่าวสำ�คัญได้
• มีวิทยุ DAB ที่ใช้ถ่าน

• มีถ่านสำ�รองอีกชุด

• ถ้าท่านมีรถยนต์ ท่านสามารถใช้วิทยุน้ี
ฟั งวิทยุและชาร์จโทรศัพท์มือถือได้
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สิ่ งที่ ท่ านมี และสิ่ งที่ ท่ านรู ้

่ ไม่ใช่
ความพร้อมทีดี
่ ใ่ นตู้ของ
่ิ อยู
แค่สงที
ท่านเท่านั้น แต่ยงั
่ ใ่ นหัว
่ อยู
หมายถึงสิงที
ของท่านด้วย
ให้ คิ ดว่าวิ กฤติ หรื อภัยพิ บั ติ ใดที่ อาจส่งผลต่อ
ท่านในสถานที่ ที่ ท่านอาศั ยอยู
ได้่ และตั วท่าน
และคนรอบตั วท่านจะเตรี ยมพร้ อมรั บมื อได้
อย่างไร ให้ เรี ยนรู
ว่า้ มี ใครบ้ างที่ อาจต้องการความ
ช่ วยเหลื อและท่านจะช่ วยพวกเขาได้อย่างไร
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ ท่ี ท่านวางแผนจะใช้ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ นนั้ นสามารถทำ�งานได้ และ
ท่านรู
วิ ธี้ ใช้งานแล้ ว เรี ยนรู
วิ ธี้ การปฐมพยาบาล
้
พื นฐานและเรี ยนรู
ว่า้ เทศบาลของท่านมี วิ ธี
การติ ดต่อกั บท่านอย่างไรระหว่างสถานการณ์
ฉุกเฉิ น
คำ�แนะนำ�เรื่ องการเตรี ยมพร้ อมรั บเหตุฉุกเฉิ น
ส่ วนตั ว | DSB
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Sikkerhverdag.no
่ บไซต์ sikkerhverdag.no ท่านจะพบกับคำ�แนะนำ�
ทีเว็
และเคล็ดลับจากหน่วยงานป้ องกันภัยพลเรือนของ
่
นอร์เวย์ (DSB) เกียวกั
บเรื่องความพร้อมรับมือเหตุ
ฉุกเฉินส่วนบุคคลและการป้ องกันอุบต
ั ิเหตุในบ้าน

เบอร์โทรศัพท์สำ�คัญ

110

ดับเพลิงและกู้ภัย

112
ตำ�รวจ

113

ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน

116 117

สถานพยาบาลฉุกเฉิน

่ บเพจของเทศบาลของท่าน
กรุณาแวะไปทีเว็
่
่
เพือดูข้อมูลเพิมเติมของท้องถิ่นของท่าน

บันทึกส่วนตัว:

DSB | Råd om egenberedskap
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ที่นี่ท่านสามารถเขียนเบอร์โทรสำ�คัญ ที่อยู่ และข้อมูลที่
มีประโยชน์อ่ ืนๆสำ�หรับบ้านของท่านได้

ปรับปรุงครั้งที่ 2 ธันวาคม 2020

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์: Gaute Gjøl Dahle

