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உதவிக்கு அழைததல் 
மருததுவ அவசர நிழைகளுக்கு விழரவான கவனம் 
ததழவப்படுகிறது. மருததுவ அவசரநிழைகளின் 
எடுததுக்காட்டுகள் ்பின்வருவனவறழற உள்ளடக்கும்:

 � திடீரரனச் சாிந்து விைல்
 � ரநஞ்சு வலி
 � மூச்சுத திணறல்
 � திடீர் உணர்வின்ழம அல்ைது முகம், ழக அல்ைது 

காலில் ்பக்கவாதம்
 � முறிந்த எலும்புகள்
 � கட்டுப்படுதத முடியாத இரததபத்பாக்கு
 � ்பிற கடுழமயான மருததுவ நிழைழமகள்
 � தமாட்டார் வாகன வி்பததுக்கள்

யாதரா ஒருவர் கடுழமயாகக் காயப்பட்டால் அல்ைது அவசர 
மருததுவ உதவி ததழவப்பட்டால் உதவிக்கு எவவாறு 
அழைப்பது என்்பழத அறிந்திருப்பது மிகவும் முக்கியமாகும். 
மருததுவ அவசரநிழைகளில், உஙகளால் ஆஙகிைம் நன்றாக 
த்பச முடியுதமா, இல்ழைதயா எப்படியானாலும், நீஙகள் 
மூன்று  பூஜய (000) தசழவழய (Triple Zero Service) அழைக்க 
தவண்டும். மூன்று  பூஜய (000) தசழவ 24 மணி தநரமும், 
வாரததில் 7 நாட்களும், எபத்பாதும் கட்டணமின்றிக் 
கிழடக்கும்.
காது தகளாதவர்களும் ரதளிவாகக் தகட்க இயைாதவர்களும் 
‘ததசிய ாிதை தசழவ’ வைியாக ‘மூன்று பூஜய’தழத (000) 
அழைக்கைாம் அல்ைது 106 -ஐ அழைக்க உஙகள் TTY ஐப 
்பயன்்படுததைாம். 

TAMIL

எஙகளுக்கு என்ன தகவல் ததழவப்படும்
மூன்று பூஜய(000) ரதாழைத்பசி இழணப்பாளர் உஙகளுக்கு 
‘காவல்துழற’ (Police), ‘தீயழணபபுப ்பழட’ (Fire) அல்ைது 
‘ஆம்புைன்ஸ்’ (Ambulance) ததழவயா என்று தகட்்பார். 
நீஙகள் ‘ஆம்புைன்ஸ்’ -ஐ தகட்கும்த்பாது, நீஙகள் 
ஒரு ‘NSW ஆம்புைன்ஸ்’ கட்டுப்பாட்டு ழமயததுடன் 
இழணக்கப்படுவீர்கள். அழைபழ்ப எடுப்பவருக்கு 
உஙகழளப புாிந்துரகாள்வதில் சிரமம் இருந்தால், 
நீஙகள் த்பச விரும்பும் ரமாைிழய அவர்கள் தகட்கைாம், 
அததுடன் தகவல்ரதாடர்புக்கு வசதியாக ரதாழைத்பசி 
ரமாைிர்பயர்ததுழரப்பாளழர ஏற்பாடு ரசயயைாம்
மிகவும் ர்பாருததமான தசழவழய விழரவாக ஏற்பாடு 
ரசயய  எஙகளுக்கு உதவ அழைபழ்ப எடுப்பவர் 
வைக்கமாயக் தகட்கப்படும்  தகள்விகழள உஙகளிடம்  
தகட்்பார். இந்த தகள்விகளில் ்பின்வருவன அடஙகும்:

 � அவசர நிழை நிகழ்ந்துள்ள துல்லியமான முகவாி 
என்ன?

 � நீஙகள் அழைக்கும் ரதாழைத்பசி எண் என்ன? 
 � என்ன ்பிரச்சிழன, மறறும் என்ன நடந்தது என்று 

சாியாகச் ரசால்லுஙகள்.
 � தநாயாளியின் வயது என்ன?
 � தநாயாளி சுய-நிழனவில் இருக்கிறாரா? 
 � தநாயாளி சுவாசிக்கிறாரா?

நீஙகள் அழமதியாக இருக்கதவண்டும் அததுடன் 
தகவல்கழளத ரதளிவாகக் ரகாடுக்கதவண்டும் என்்பது 
முக்கியமாகும்.

NSW ஆம்புைன்ஸ் நியூ சவுத தவல்ஸ் மக்களுக்கு அவசர சுகாதார தசழவகழள வைஙகுகிறது. 
நீஙகள் ஒரு ர்பருநகரததிதைா, கிராமபபுறததிதைா, அல்ைது ்பிராந்தியப ்பகுதியிதைா வாழ்ந்தாலும் 
நாஙகள் அவசர மருததுவ ஆதரவுதவிகழள அளிக்கிதறாம். உஙகள் மருததுவ நிழை காரணமாகத 
ததழவப்பட்டால் அவசர த்பாக்குவரதது வசதிழயயும் நாஙகள் அளிக்கிதறாம். தநாயாளிகள் 
ஆதரழவ, உாிய தநரததில், சாியான இடததில்  ர்பறுவழத நாஙகள் உறுதிரசயகிதறாம்.

அவசர மருததுவ  
உதவிக்கு எவவாறு அழைப்பது



முக்கியமான உதவிக் குறிபபுகள்
 � உயிர்கழளக் காப்பாறறுவதத ஆம்புைன்ஸ்கள் 

வாகனஙகளின் தநாக்கம், அழவ டாக்சிகள் இல்ழை என்்பழத 
நிழனவில் ரகாள்ளுஙகள். அவசரமில்ைாத நிழைழமகளுக்கு 
ஆம்புைன்ழஸை அழைப்பது இன்ரனாருவருழடய உயிர் 
இைப்பிறகுக்  காரணமாகக்கூடும் .

 � ஆஸ்திதரலியாவில் அவசரகாை உதவிக்கு அழைக்க 
தவண்டிய ரதாழைத்பசி  எண் மூன்று  பூஜயம் (000) 
என்்பழதயும், அததுடன் உஙகளுழடய முகவாி மறறும் 
ரதாழைத்பசி எண் ஆகியவறழறயும் உஙகளுழடய  
குைந்ழதகளுக்கும் ரவளிநாட்டு வருழகயாளர்களுக்கும் 
ரசால்லிழவக்க தவண்டியது அவசியம்.

 � ஒரு வீடு, அ்பார்ட்ரமண்ட் அல்ைது வர்ததக முகவாியிலிருந்து 
அழைததால், கட்டிட எண் ரதருவில் இருந்து ரதளிவாகத 
ரதாியுமாறு இருப்பழத உறுதிப்படுததவும்.

 � நீஙகள் கண்டு்பிடிக்கச் சிரமமான இடததில் இருந்தால், 
ஆம்புைன்ஸின் கவனதழத ஈர்க்க யாராவது கட்டிடம் / 
இருப்பிடததிறகு ரவளிதய காததிருக்க தவண்டும், அல்ைது 
இரவில் முன் மின்-விளக்ழக எாிய விடுஙகள்.

 � நீஙகள் ஒரு கிராமபபுறததில் அல்ைது கண்டு்பிடிப்பதறகு 
சிரமமான ்பகுதியில் வசிக்கிறீர்கள் என்றால், 
எடுததுக்காட்டாக, ‘நீை நிற தவலியிட்ட மஞ்சள் வீடு’ த்பான்ற 
இட அழடயாளஙகழளச் ரசால்ைதவண்டும் என்்பழத 
நிழனவில் ழவததுக்ரகாள்ளுஙகள்

 � சாழைப ்பயனர்கள் ஆம்புைன்ஸ்களுக்கு வைி விட்டுக் 
ரகாடுக்க தவண்டும். ஒளிரும் விளக்குகழளப ்பார்ததவுடன் 
அல்ைது ழசரழனக் தகட்டவுடன், ஆம்புைன்ஸ் கடந்து ரசல்ை 
நீஙகள் வைி விட தவண்டும். பீதி அழடய தவண்டாம் அல்ைது 
த்பாக்குவரதது விதிகழள மீற தவண்டாம். ர்பாதுவாக, 
்பாதுகாப்பாக இடது ்பக்கமாய ஒதுஙகுஙகள்.

அடுதது என்ன நடக்கும்
அழைபழ்ப எடுப்பவர் உஙகளிடம் கூடுதைான தகள்விகழளக் 
தகட்கைாம், அததுடன் அவசரநிழைழயப ர்பாறுதது 
ரதாழைத்பசியில் தமறரகாண்ட உதவி மறறும் மருததுவ 
ஆதைாசழனகழளயும் வைஙக முடியும்.
உஙகளுக்கு உயிருக்கு ஆ்பததான காயம் அல்ைது தநாய 
இருந்தால், துழணநிழை மருததுவப ்பணியாளர்கள் உடனடியாக 
அனுப்பப்படுவார்கள்.
உயிருக்கு ஆ்பததான காயம் அல்ைது தநாய இல்ைாமலிருந்து 
உஙகளுக்கு மருததுவ உதவி ததழவப்பட்டால், உஙகள் நிழைக்குப 
ர்பாருததமான காை கட்டததில் துழணநிழை மருததுவப 
்பணியாளர்கள் அனுப்பப்படுவார்கள்.
நீஙகள் இருக்கும் இடததில் உஙகளுக்கு மருததுவ உதவி ததழவயில்ழை 
என்றால், உஙகள் அழைபபு ்பதிவுரசயயப்பட்ட ஒரு ரசவிலியருக்கு 
மாறறப்படைாம், அவரால் உஙகளுக்கு ரதாழைத்பசியில் ஆதைாசழன 
வைஙக முடியும் அததுடன் மாறறு சுகாதார தசழவ வைஙகுநர்களிடம் 
உஙகழள அனுப்பைாம்
ஆம்புைன்ஸ் வரும் வழர காததிருக்கும்த்பாது

 � உஙகள் வீட்டின் நுழைவாயில் ்பாழதயில் தழட ஏதும் 
இல்ைாமல் இருப்பழத உறுதிப்படுததுஙகள். கார்கள், 
்பாழனத தாவரஙகள் அல்ைது தள்பாடஙகள் த்பான்ற 
ர்பாருள்கழள நகர்தத தவண்டிய ததழவ எற்படைாம். 
துழணநிழை மருததுவப ்பணியாளர்கள் தநாயாளி இருக்கும் 
இடததிறகு ஒரு ஸ்ட்ரரச்சர் அல்ைது உ்பகரணஙகழள 
எடுததுச் ரசல்ை தவண்டியிருக்கைாம்.

 � எதாவது ரசல்ைப்பிராணிகள் இருந்தால் ரவளிதய 
வராதவாறு அவறழற அழடதது ழவயுஙகள்.  

 � தநாயாளிக்குத ததழவயான எந்தரவாரு ஆழட அல்ைது 
ஒப்பழனப ர்பாருள்கழளயும் ஒரு சிறிய ழ்பயில் ழவக்கவும்.

 � துழணநிழை மருததுவப ்பணியாளர்களுக்காகப ்பின்வரும் 
தகவல்கள் உஙகளிடம் உள்ளன என்்பழத உறுதிப்படுததிக் 
ரகாள்ளுஙகள்: தநாயாளியின் சுகாதாரப ்பதிவு, வைக்கமாக 
உட்ரகாள்ளும் மருந்துகள் மருந்து, ஒவவாழம மறறும் சிறபபுத 
ததழவகள். 

 � அழனததுத ரதாடர்புழடய ஓயவூதியம் அல்ைது சுகாதார 
அட்ழடகள், குடும்்பம் அல்ைது நண்்பர்களுக்கான ரதாடர்பு 
எண்களின் ்பட்டியல் மறறும் உஙகள் வீட்டின் சாவிக் 
ரகாதது ஆகியவறழறக் ரகாண்டுவருவழத நிழனவில் 
ழவததிருக்கவும்.

 � எல்ைாக் கதவுகளும் ஜன்னல்களும் பூட்டப்பட்டுள்ளன 
அததுடன் ஹீட்டர்கள் த்பான்ற , ததழவயறற மின் 
சாதனஙகள் அழணக்கப்பட்டுள்ளனவா என்்பழத 
உறுதிப்படுதத யாராவது ஒருவழர தசாதழன ரசயயச் 
ரசால்ைவும்.

அவசர மருததுவ உதவிழய எவவாறு அழைப்பது 
என்்பது ்பறறிய தமைதிகத  தகவல்களுக்கு, 
தயவுரசயது ‘NSW ஆம்புைன்ஸின் வழைததளதழதப 
்பார்ழவயிடவும்: www.ambulance.nsw.gov.au

http://www.ambulance.nsw.gov.au

