ເຄັດລັບປະຢັດໄຟໃນຍາມໃບໄມ້ ປົ່ ງ

ເຄັດລັບປະຢັດໄຟໃນຍາມໜາວ
1.

ປັບເຄື່ ອງຕັດກະແສໄຟຟ້ າຂອງທື່ ານ. ກມພະລັງງານແນະນາໃຫ້ ຕ້ັ ງຄົ່ າອຸ ນຫະພູ ມທົ່ 68 ອງສາ
ເມົ່ຼື ອທົ່ ານບົ່ ທັນນອນ ແລະ ຜົ່ ອນອຸ ນຫະພູ ມລງ (ປະມານ 10 ອງສາ) ເມົ່ຼື ອທົ່ ານອອກໄປນອກ ຫຼື
ນອນຫັ ບ. ຮັບປະກັນວົ່ າຈະບົ່ ຜົ່ ອນອຸ ນຫະພູ ມລງຕົ່ າກວົ່ າ 55 ອງສາ ເພຼືົ່ອປ້ ອງກັນບົ່ ໃຫ້ ທົ່ ຖຼືກແຊົ່ ແຂງ.

2.

ໃຊ້ ແສງຕາເວັນ. ເປດມົ່ ານບັງແດດ ເພົ່ຼື ອປົ່ ອຍໃຫ້ ແສງຕາເວັນສົ່ອງເຂ້ າມາ ໃນຊົ່ ວງກາງເວັນ
ເພົ່ຼື ອໃຫ້ ຄວາມອບອຸ ົ່ ນພາຍໃນເຮຼືອນ. ຕອນຄາ່ົ່
ປິດມົ່ ານກັ້ງເພຼືົ່ອກັກເກັບຄວາມອບອຸ ົ່ ນໄວ້ ພາຍໃນເຮຼືອນ.

3.

ປົກປິດຊື່ ອງອາກາດທື່ ຮື່ົ ວອອກ. ນາໃຊ້ ແຜົ່ ນຢາງປລາດສຕິກ
ປິດຊົ່ ອງຮົ່ ວທົ່ ປົ່ ອງຢ້ ຽມຫາກມການຮົ່ ວ.
ນາໃຊ້ ແນວກັນລມລົ່ ວງທົ່ ຊົ່ ອງຫວົ່ າງຂອງປະຕູ ເພຼືົ່ອບົ່ ໃຫ້ ອາກາດເຢັນຂ້ າງນອກເຂ້ າມາ.

4.

ປຸ ງແຕື່ ງອາຫານແບບງື່ າຍໆໄວ້ ຢື່ າງພຽງພໍ. ອບເປັນຫາຍແນວພ້ ອມກັນ ແລະ ແຊົ່ ແຂງໄວ້ ຖ້າເຫຼື ອ.
້ ໄຟຟ້ າ.
ປຸ ງແຕົ່ ງແກງທົ່ ມັກຂອງທົ່ ານ ແລະ ຕາລັບອາຫານລດເຜັດ ໃນໝ
ອາຫານທົ່ ຄົ່ ອຍປຸ ງແຕົ່ ງຊ້ າໆໃຫ້ ລດຊາດດເລດ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ.

5.

ສະຫຼອງວັນພັກດ້ ວຍແສງໄຟຈາກດອກໄຟເລດໄລ. ຖ້ າທົ່ ານຕບແຕົ່ ງເຮຼືອນດ້ ວຍດອກໄຟ
ໃຫ້ ນາໃຊ້ ດອກໄຟເລດໄລ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃສົ່ກັບໂມງຕັ້ງເວລາເປດປິດ.

6.

້ໍ ຕ້ົ ມ ແລະ ປື່ ຽນຕົວກອງເຕົາທໍ າຄວາມຮ້ ອນເປັນປົກກະຕິ.
ນໍາໃຊ້ ເຕົາທໍ າຄວາມຮ້ ອນ/ໝ
ຈະຊົ່ ວຍຮັບປະກັນເຄຼືົ່ອງໃຊ້ ໄຟຟ້ າຂອງທົ່ ານໃຫ້ ເຮັດວຽກປອດໄພ ແລະ ມປະສິດທິພາບ.

7.

ນໍາໃຊ້ ເຄື່ ອງທໍ າຄວາມຮ້ ອນຕ້ັ ງພ້ ນຢື່ າງປອດໄພ ແລະ ມປະສິດທິພາບ.
ເປດນາໃຊ້ ເຄົ່ຼື ອງທາຄວາມຮ້ ອນຕ້ັ ງພ້ຼື ນແຕົ່ ຕອນທົ່ ທົ່ ານຢູ ົ່ ໃນຫ້ ອງ ແລະ
ວາງວັດຖຸຕົ່ າງໆອ້ ອມຮອບຫົ່ າງຈາກຕວເຄຼືົ່ອງໃນໄລຍະຫົ່ າງທົ່ ປອດໄພ.

8.

ເພື່ ມເຄື່ ອງນຸື່ ງຮົື່ມໃຫ້ ອົບອຸ ື່ ນ. ເຄຼືົ່ອງນຸົ່ ງ, ຜ້ າຮົ່ ມ, ແລະ
ຖງຕນທົ່ ອບອຸ ົ່ ນມຄວາມສາຄັນຫາຍໃນລະດູ ໜາວ.
ພມແມົ່ ນອກທາງທົ່ ສາຄັນເພຼືົ່ອຮັກສາໃຫ້ ເຮຼືົ່ອຂອງທົ່ ານມຄວາມອບອຸ ົ່ ນຂ້ ນ.

9.

ກວດກາ ແລະ ທໍ າຄວາມສະອາດເຕົາໄຟຂອງທື່ ານ.
ຮັບປະກັນວົ່ າເຕາໄຟຂອງທົ່ ານມຄວາມປອດໄພ. ປິດບົ່ ອນປັບຊົ່ ອງລມເຕາໄຟເມຼືົ່ອທົ່ ານບົ່ ນາໃຊ້ ເຕາໄຟ
ເພຼືົ່ອປ້ ອງກັນບົ່ ໃຫ້ ຄວາມອບອຸ ົ່ ນຮົ່ ວໄຫອອກນອກ.

10. ປັບທິດທາງພັດລົມຕິດເພດານຄນໃໝື່.

ປັບປົ່ ຽນການໝູ ນຂອງພັດລມຕິດເພດານໃຫ້ ໝູນຕາມທາງດຽວກັບເຂັມໂມງ ດ້ ວຍອັດຕາຕົ່ າ ແລະ
ຍູ້ ຄວາມອບອຸ ົ່ ນລງດ້ ານລຸ ົ່ ມ

1.

ປັບເຄື່ ອງຕັດກະແສໄຟຟ້ າຂອງທື່ ານຕາມສະພາບອາກາດ. ສາລັບສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ
ໃຫ້ ຕ້ັ ງອຸ ນຫະພູ ມທົ່ 68 ອງສາ ເມົ່ຼື ອທົ່ ານຢູົ່ ເຮຼືອນ ແລະ ປັບໃຫ້ ເຢັນລງ 10 ອງສາ
ເມຼືົ່ອທົ່ ານອອກໄປນອກ ຫຼື ຍາມກາງຄຼືນ. ຖ້ າອາກາດຂ້ າງນອກອົ່ ຸ່ນ ໃຫ້ ເປດເຄຼືົ່ອງປັບອາກາດ
ເມຼືົ່ອອຸ ນຫະພູ ມຢູົ່ ທົ່ 78 ອງສາ. ໃຫ້ ນາໃຊ້ ເຄຼືົ່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້ າທົ່ ຕັ້ງໂປແກລມໄດ້ ຫຼື
ປະເພດທັນສະໄໝຄວບຄຸ ມແບບອັດຕະໂນມັດ ເມົ່ຼື ອເຕາທາຄວາມຮ້ ອນ ຫຼື ເຄົ່ຼື ອງປັບອາກາດເປດຢູົ່ .

2.

ຄວບຄຸ ມການຮັບແສງຕາເວັນ.
ເປດຜ້ າກ້ັ ງປົ່ ອງຢ້ ຽມໄວ້ ໃນຊົ່ ວງກາງເວັນທົ່ ອາກາດເຢັນເພົ່ຼື ອຮັບຄວາມອບອຸ ົ່ ນຈາກແສງຕາເວັນ
ແລະ ປິດໄວ້ ຍາມມຼື້ອາກາດຮ້ ອນເພຼືົ່ອຮັກສາໃຫ້ ເຮຼືອນເຢັນ.

3.

ຮັກສາເຄື່ ອງປັບອາກາດທື່ ເຮັດວຽກຢື່ າງດ.
ຮັບປະກັນເຄຼືົ່ອງປັບອາກາດຂອງທົ່ ານພ້ ອມໃຫ້ ຄວາມເຢັນສະບາຍໃນລະຫວົ່ າງມຼື້ທົ່ ອາກາດຮ້ ອນ ແລະ
ປອດໄພຈາກຊາກຫັກພັງຂ້ າງນອກ.

4.

ເປດປື່ ອງຢ້ ຽມ ເພຼືົ່ອເຮັດໃຫ້ ເຮຼືອນເຢັນລງຕາມທາມະຊາດ.

5.

ນໍາໃຊ້ ພັດລົມ. ໃຊ້ ແທນທົ່ ການໃຊ້ ເຄຼືົ່ອງປັບອາກາດ ຫຼື ໃຊ້ ຮົ່ວມກັບເຄຼືົ່ອງປັບອາກາດ
ເມຼືົ່ອອາກາດອບເອ້ າ. ປັບພັດລມຕິດເພດານໝູ ນໃນທິດທາງກງກັນຂ້ າມກັບທິດຂອງເຂັມໂມງ
ເພົ່ຼື ອອາກາດອບເອ້ າຈະບົ່ ຖຼືກຍູ້ ລງ.

6.

ສບຕໍື່ປື່ ຽນຕົວກອງເຕົາທໍ າຄວາມຮ້ ອນ. ຖ້ າທົ່ ານນາໃຊ້ ລະບບປັບອາກາດຈາກສູ ນກາງ
ອາກາດສຼືບຕົ່ ເຄຼືົ່ອນຜົ່ ານເຕາທາຄວາມຮ້ ອນ. ຕວກອງສາມາດຊົ່ ວຍໃນເລຼືົ່ອງສານເກດພູ ມແພ້ ,
ໃຫ້ ທາຄວາມສະອາດຕວກອງເພົ່ຼື ອຮັກສາໃຫ້ ລະບບໃຫ້ ມປະສິດທິພາບ.

7.

ລົງທະບຽນເຂົ້າໃນໂຄງການໝູ ນວຽນລະບົບປັບອາກາດ
ທົ່ ສະໜອງໃຫ້ ໂດຍໜົ່ ວຍງານບລິການສາທາລະນະປະໂຫຍດທ້ ອງຖົ່ິ ນ
ຖ້ າທົ່ ານນາໃຊ້ ລະບບປັບອາກາດຈາກສູ ນກາງ.
ທົ່ ານຈະໄດ້ ຮັບສົ່ວນຫຸ ດເພຼືົ່ອໃຫ້ ໜົ່ວຍງານດັົ່ງກົ່ າວໝູ ນວຽນປິດເປດເຄຼືົ່ອງປັບອາກາດຂອງທົ່ ານໃນລ
ະຫວົ່ າງທົ່ ໃຊ້ ພະລັງງານຫາຍທົ່ ສູ ດ.

8.

ອາບນ້ໍ າຈາກຝັກບົວ ແທນທົ່ ການອາບນ້ າໃນອົ່ າງ ເພົ່ຼື ອຫຸ ດຜົ່ ອນການໃຊ້ ນ້ າອຸ ົ່ ນໃນເຮຼືອນ.

9.

ຈົດຈໍາວື່ າຕ້ ອງນໍາໃຊ້ ພັດລົມດູ ດອາກາດໃນຫ້ ອງອາບນ້ໍ າ ເພົ່ຼື ອຂະຈັດຄວາມຮ້ ອນເກນການດ
ແລະ ຄວາມຊຼື້ນບົ່ ໃຫ້ ລອດເຂ້ າສົ່ວນອຼືົ່ນຂອງເຮຼືອນ.

້ໍ ນ້ໍ າຕູ ້ ເຢັນ ເມຼືົ່ອເຮັດຄວາມສະອາດເຮຼືອນ ແລະ
10. ທໍ າຄວາມສະອາດແຜງໝ
ເຮັດສອງສາມເທົ່ຼື ອຕົ່ ປ ຫຼື ເຮັດຖົ່ ຂ້ ໜກວົ່ ານ້ັ ນ ຖ້ າທົ່ ານມສັດລ້ ຽງ.
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ເຄັດລັບປະຢັດໄຟໃນຍາມໃບໄມ້ ຫົ່ ນ

ເຄັດລັບປະຢັດໄຟໃນຍາມຮ້ ອນ
1.

ປັບເຄື່ ອງປັບອາກາດຂອງທື່ ານ. ກມພະລັງງານແນະນາໃຫ້ ຕ້ັ ງຄົ່ າອຸ ນຫະພູ ມທົ່ 78 ອງສາ
ເຊົ່ິ ງຈະຊົ່ ວຍທົ່ ານປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຍັງຄງຢູ ົ່ ສະບາຍ.

2.

ນາໃຊ້ ເຄົ່ຼື ອງຕັດກະແສໄຟຟ້ າທົ່ ຕ້ັ ງໂປແກລມໄດ້ ໂດຍຕ້ັ ງຄົ່ າໂອໂຕ
ເພົ່ຼື ອຄວບຄຸ ມເຄົ່ຼື ອງປັບອາກາດຂະນະທົ່ ເປດປິດຊົ່ ວງກາງເວັນ.

3.

ໃຊ້ ປະໂຫຍດຈາກໂປແກລມປະຢັດ ທົ່ ໃຫ້ ສົ່ວນຫຸ ດ
ເພົ່ຼື ອໃຫ້ ໜົ່ວຍງານສາທາລະນະປະໂຫຍດໝູ ນວຽນເປດປິດເຄົ່ຼື ອງປັບອາກາດຂອງທົ່ ານ
ໃນລະຫວົ່ າງໃຊ້ ພະລັງງານຫາຍສຸ ດ.

4.

ນໍາໃຊ້ ພັດລົມແທນທ ຫຼ ໃຊ້ ພ້ ອມກັບເຄື່ ອງປັບອາກາດ.
ພັດລມສາມາດເຮັດໃຫ້ ທົ່ານເຢັນລງ 4 ອງສາ. ປິດພັດລມ ເມຼືົ່ອທົ່ ານອອກຈາກຫ້ ອງ
ເພຼືົ່ອປະຢັດພະລັງງານ. ພັດລມຊົ່ ວຍໃຫ້ ທົ່ານຮູ ້ ສກເຢັນລງ
ແຕົ່ ມັນຈະບົ່ ຫຸ ດອຸ ນຫະພູ ມຂອງຫ້ ອງ.

5.

ກໍາຈັດສິື່ງກດຂວາງ ອອກຈາກຊື່ ອງທາງອາກາດ ແລະ ພັດລົມ
ເພຼືົ່ອຮັບປະກັນກະແສລມທົ່ ແນົ່ ນອນພາຍໃນເຮຼືອນ.

6.

ຫຼກລື່ ຽງການຈັດວາງໂຄມໄຟ ຫຼ ໂທລະທັດໃກ້ ກັບເຄື່ ື່ ອງຕັດກະແສໄຟ.
ເຄຼືົ່ອງຕັດກະແສໄຟສາມາດດັກຈັບຄວາມຮ້ ອນຈາກອຸ ປະກອນເຫົ່ ານ້ ແລະ
ເປັນເຫດໃຫ້ ເຄຼືົ່ອງປັບອາກາດເຮັດວຽກດນເກນຄວາມຈາເປັນ.

7.

ເປດປື່ ອງຢ້ ຽມໃນຕອນເຊ້ົ າ ແລະ ຕອນແລງ ເພົ່ຼື ອໃຫ້ ອາກາດເຢັນພັດເຂ້ າໃນ
ໃນມ້ຼື ອາກາດຮ້ ອນ, ປິດປົ່ ອງຢ້ ຽມ ແລະ ຜ້ າກ້້ັ ງ ເພົ່ຼື ອຮັກສາອຸ ນຫະພູ ມເຢັນ.

8.

ນໍາໃຊ້ ພັດລົມດູ ດອາກາດໃນຫ້ ອງອາບນ້ໍ າ ເພົ່ຼື ອດູ ດຄວາມຮ້ ອນ ແລະ
ຄວາມຊຸົ່ມອອກຈາກຫ້ ອງອາບນ້ າ.

9.

ຫຼກລື່ ຽງການປຸ ງແຕື່ ງອາຫານ, ການອົບ, ແລະ ການນໍາໃຊ້ ເຄື່ ອງໃຊ້ ຕື່ າງໆ ເຊັົ່ນ
ເຄຼືົ່ອງອບຜ້ າແຫ້ ງ ທົ່ ສ້ າງຄວາມຮ້ ອນໃນຊົ່ ວງອາກາດຮ້ ອນທົ່ ສຸ ດຂອງມຼື້.
ຈະດຫາຍຖ້ າຈະປຸ ງແຕົ່ ງອາຫານຢູ ົ່ ນອກເຮຼືອນ ແລະ ຢຸ ດວຽກເຮຼືອນເຫົ່ ານັ້ນ!

10. ຊອກຫາລຸ້ ນປະຢັດໄຟຟ້ າ ເມຼືົ່ອຮອດເວລາປົ່ ຽນເຄຼືົ່ອງປັບອາກາດ.
ຈະຊົ່ ວຍປະຢັດພະລັງານຕຼືົ່ມ, ປະຢັດເງິນຕະຫອດໄລຍະການໃຊ້ ງານ, ແລະ
ທົ່ ານອາດຈະຢັ້ງຢຼືນເພຼືົ່ອຮັບເງິນຄຼືນຈາກບລິສັດເຄຼືົ່ອງສາທາລະນະປະໂຫຍດຂອງທົ່ ານ.
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1.

ປັບເຄື່ ອງຕັດກະແສໄຟຟ້ າຂອງທື່ ານ. ກມພະລັງງານແນະນາໃຫ້ ຕ້ັ ງຄົ່ າອຸ ນຫະພູ ມທົ່
68 ອງສາ ເມຼືົ່ອທົ່ ານບົ່ ທັນນອນ ແລະ ຜົ່ ອນອຸ ນຫະພູ ມລງ (ປະມານ 10 ອງສາ)
ເມຼືົ່ອທົ່ ານອອກໄປນອກ ຫຼື ນອນຫັ ບ.

2.

ນໍາໃຊ້ ເຄື່ ອງຕັດກະແສໄຟຟ້ າທື່ ຕ້ັ ງໂປແກລມໄດ້ ຫຼ ແບບທັນສະໄໝ
ເພົ່ຼື ອຄວບຄຸ ມການເປດ-ປິດຂອງເຕາທາຄວາມຮ້ ອນຊົ່ ວງກາງເວັນ.

3.

ເປດໃຊ້ ເຕົາເທົາຄວາມຮ້ ອນ
ເພຼືົ່ອໃຫແນົ່ ໃຈວົ່ າມັນທາງານຢົ່ າງມປະສິດທພາບເມຼືົ່ອອາກາດເລົ່ ມຕ້ ນເຢັນລງ.

4.

ໃຊ້ ປະໂຫຍດຈາກແສງຕາເວັນ. ເປດຜ້ າກັ້ງ ຫຼື ຜ້ າມົ່ ານ
ຕະຫອດຊົ່ ວງກາງເວັນເພຼືົ່ອຮັບເອາແສງຕາເວັນ
ເພຼືົ່ອທາຄວາມອບອຸ ົ່ ນບ້ ານເຮຼືອນໂດຍວິທທາມະຊາດ.

5. ກວດກາປື່ ອງຢ້ ຽມ ແລະ ປະຕູ ເພົ່ຼື ອຊອກບົ່ ອນຮົ່ ວ ແລະ
ປິດບົ່ ອນຮົ່ ວກົ່ ອນທົ່ ອາກາດໜາວຈະມາຮອດ.

6.

ນຸື່ ງຫື່ົ ມຫຼາຍຊ້ັ ນຕື່ ມ. ນຸົ່ ງຮມຫາຍຊ້ັ ນຕົ່ຼື ມຊົ່ ວງເດຼືອນຂອງລະດູ ໜາວຊົ່ ວຍໃຫ້ ຢູົ່ງົ່າຍ
ແລະ ຫຸ ດຄົ່ າພະລັງງານ.

7.

້ ແລະ ກະທະ
ປຸ ງແຕື່ ງ ແລະ ອົບຢື່ າງມປະສິດທິພາບ. ນາໃຊ້ ຝາປິດໝ
້ ໄຟຟ້ າ,
ເພຼືົ່ອຫຸ ດເວລາປຸ ງແຕົ່ ງອາຫານ. ອບຫາຍແນວພ້ ອມກັນເທຼືົ່ອດຽວ. ນາໃຊ້ ໝ
ເຕາປ້ ງ, ແລະ ເຕາອບເພຼືົ່ອປະຢັດພະລັງງານ.

8.

ຮັກສາຕູ ້ ເຢັນ ແລະ ຕູ ້ ແຊື່ ແຂງໃຫ້ ເຕັມ ແຕື່ ບໍື່ແອອັດ. ຖ້ າຕູ ້ ເຢັນ ຫຼື
ຕູ ້ ແຊົ່ ແຂງຂອງທົ່ ານເປົ່ າຫວົ່ າງ, ໃຫ້ ຕຼືົ່ມນ້ າໃສົ່ ການມເພຼືົ່ອວາງໃສົ່ ພຼື້ນທົ່ ຫວົ່ າງ ແລະ
ນາອາຫານເກົ່ າອອກ ຖ້ າມັນເຕັມເກນໄປ.

9.

ກວດສອບ ແລະ ທໍ າຄວາມສະອາດເຕົາໄຟຂອງທື່ ານ.
ໃຫ້ ແນົ່ ໃຈວົ່ າເຕາໄຟຂອງທົ່ ານປອດໄພ. ປິດບົ່ ອນປັບຊົ່ ອງລມເມຼືົ່ອບົ່ ນາໃຊ້ ເຕາ
ເພຼືົ່ອປ້ ອງກັນບົ່ ໃຫ້ ຄວາມອບອຸ ົ່ ນລອດອອກ.

10. ປັບທິດທາງພັດລົມຕິດເພດານຄນ.
ປັບການໝູ ນຂອງພັດລມຕິດເພດານໃຫ້ ໝູນຕາມທາງດຽວກັບເຂັມໂມງ ດ້ ວຍອັດຕາຕົ່ າ
ແລະ ຍູ້ ຄວາມອບອຸ ົ່ ນລງດ້ ານລຸ ົ່ ມ.
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