Floods: Dos and Don’ts
Before
• Ignore rumours, stay calm, don’t panic.
• Keep your mobile phones charged for emergency communication; use
SMS.
• Listen to radio, watch TV, read newspapers for weather updates.
• Keep cattle/animals untied to ensure their safety.
• Prepare an emergency kit with essential items for safety and survival.
• Keep your documents and valuables in water-proof bags.
• Know the safe routes to nearest shelter/raised pucca house.
• Evacuate immediately to safe places when directed by government
officials.
• Store enough ready-to-eat food and water for at least a week.
• Be aware of flash flood areas such as canals, streams, drainage channels.

During
• Don’t enter floodwaters. In case you need to, wear suitable footwear.
• Stay away from sewerage lines, gutters, drains, culverts, etc.
• Stay away from electric poles and fallen power lines to avoid electrocution.
• Mark any open drains or manholes with visible signs (red flags or
barricades).
• Do not walk or drive in the flood waters. Remember, two feet of moving
flood water can wash away big cars as well.
• Eat freshly cooked or dry food. Keep your food covered.
• Drink boiled/chlorinated water.
• Use disinfectants to keep your surroundings clean.

After
• Do not allow children to play in or near flood waters.
• Don’t use any damaged electrical goods, get them checked.
• If instructed, turn off utilities at main switches and unplug appliances - do
not touch electrical equipment if wet.
• Watch out for broken electric poles and wires, sharp objects and debris.
• Do not eat food that has been in flood waters.
• Use mosquito nets to prevent malaria.
• Be careful of snakes as snake bites are common during floods.
• Don’t use the toilet or tap water if the water lines / sewage pipes are
damaged.
• Do not drink tap water until advised by the Health Department that the
water is safe to drink.

If you need to evacuate
• Raise furniture, appliances on beds and tables.
• Put sandbags in the toilet bowl and cover all drain holes to prevent sewage
backflow.
• Turn off power and gas connection.
• Move to a higher ground / safe shelter.
• Take the emergency kit, first aid box, valuables and important documents
with you.
• Do not enter deep, unknown waters; use a stick to check water depth.
• Come back home only when officials ask you to do so.
• Make a family communications plan.
• Clean and disinfect everything that got wet.

Dos and Don’ts for Floods in Agriculture
Dos
• Keep cattle / animals in the shed and ensure their safety.
• Provide clean drinking water to animals.
• Adopt submergence tolerant varieties of crops in flood prone areas.
• Drain out excess water from the fields after floods.
• In heavily flood affected areas, select high lands for raising of community
nursery with short duration HYV rice varieties. After receding of flood
water, farmers may undertake transplanting of the same.
• If there is total damage of seedlings or rice crop in the main field, undertake
late and staggered planting with the old seedlings of the varieties if the field
is heavily damaged.
• In high land situation, arhar and sesame can be selected for cultivation.
• Harvest the matured crops immediately on getting heavy rainfall forecast
and keep the harvested produce in safe place.
• In partially affected fields, drain out excess water from rice field and apply
1/3rd N2 + 50% K2O as top dressing if the crop is at tillering stage.
• Undertake direct seeding of rice with the photoinsensitive short duration
variety if crop is damaged due to flood.
• If the seeds are washed away by floods, make alternate arrangement of
seeds.
• Apply excess N fertilizer to the flood affected crops after receding of flood
water.

Dont’s
• Don’t leave the harvested produce in the open field.
• Don’t allow waterlogging for long, as it leads to rotting and development
of diseases.

வெள் ள நேரத்தில்
வெய் ய நெண
் டியதும் , வெய் யக் கூடாததும்
வெள் ளத்திற் கு முன்பு:
 ெதே்திகளள
இருக்கவும் .

தவிர்த்து,

பதற் றமளடயாமல் ,

அளமதியாக

 அெெர தகெல் பரிமாற் றத்திற் கும் , குறுஞ் வெய் தி அனுப் ப
ெெதியாக,
வெல் நபசிளய முழுளமயாக ொர்ஜ் வெய் து
ளெத்திருக்கவும் .
 ொனிளல குறித்த அண
் ளம வெய் திகளுக்கு ொவனாலி,
வதாளலகாட்சி மற் றும் ோநளடுகளள கெனித்து ெரவும் .
 ஆடு,
மாடு
நபானற
ெளர்ப்பு
கட்டிப் நபாடாமல்
ளெத்திருப் பது
பாதுகாப் புக்கு உதவும் .

பிராணிகளள
அளெகளின்

 பாதுகாப் பு மற்றும் அத்தியாெசியமான வபாருட்களுடன்
கூடிய
அெெரகால
ளபளய
தயார்
ேிளலயில்
ளெத்திருக்கவும் .
 முக்கியமான
வபாருட்களளயும் , ஆெணங் களளயும்
புகாத ளபகளில் பத்திரப் படுத்தி ளெக்கவும் .

ேீ ர ்

 அருகிலுள் ள
முகாம் கள் / உயரமான
இடங் களில்
உள் ள
வீடுகளுக்கு வெல் லும் பாதுகாப் பான ெழித்தடத்ளத அறிே்து
ளெத்திருக்கவும் .
 அரசு
அதிகாரிகளின்
அறிவுறுத்தலின்
பாதுகாப் பான இடங் களுக்கு உடநன வெல் லவும் .

நபரில்

 ஒரு ொரத்துக்கு நதளெயான,
உடனடியாக உண
் பதற் கு
ஏற் ற உணவுப் வபாருட்கள் , குடிேீ ர ் முதலியளெகளள இருப் பு
ளெத்திருக்கவும் .
 திடீர் வெள் ளம்
ஏற் பட
ொய் ப் புள் ள, கால் ொய் ,
ெடிகால் பகுதிகளள வதறிே்துளெத்திருக்கவும் .

ஓளட,

வெள் ளத்தின் நபாது :
 வெள் ள ேீ ருக்குள் வெல் லக்கூடாது. அப் படி வெல் லநெண
் டிய
நதளெயிருப் பின், தக்க காலணிளய அணிே்து வெல் லவும் .

 கழிவு
ேீ ர ்
ெடிகால்
பகுதிகள் ,
முதலியெற் றிலிருே்து விலகியிருக்கவும் .
 மின்
கம் பங் கள் ,
விழுே்து
கிடக்கும்
முதலியெற் றிலிருே்து விலகியிருக்கவும் .

ேீ ர ்ெ்ெே்திகள்

மின்

கம் பிகள்

 திறே்து கிடக்கும் ெடிகால் கள் , பள் ளங் கள் முதலியெற் ளற
சிெப் பு வகாடி, தடுப் பாண
் கள் மூலம் அளடயாளமிடவும் .
 வெள் ள ேீ ரின் மீது ேடக்கநொ, ொகனங் களள இயக்கநொ
கூடாது. ஏவனனில் , இரண
் டு அடி ஆழமுள் ள வெள் ள ேீ ரானது
வபரிய கார்களளக் கூட எளிதாக அடித்துெ்வெல் லக்கூடியது.
 புதியதாக
ெளமத்த
அல் லது
உலர்ே்த
உணவுகளளநய
உண
் ணவும் . உணவுகளள மூடி ளெக்கவும் .
 வகாதிக்களெத்த / குநலாரின் கலே்த ேீ ளரநய பருகவும் .
 கிருமிோசினிளய
ளெத்திருக்கவும் .

வதளித்து

சுற் றுபுறத்ளத

சுத்தமாக

வெள் ளம் ெடிே்தபின் :
X

வெள் ள ேீ ரிநலா அல் லது அதன் அருகிநலா குழே்ளதகளள
விளளயாட அனுமதிக்காதீர்கள் .

X

பழுதளடே்த மின் ொதனங் களள உபநயாகிக்காதீர்கள் .

X

அறிவுருத்தப் பட்டால் , முதன்ளம மின் விளெளய அளணத்து
ளெக்கவும் . மின் ொதனங் களள மின் இளணப் பிலிருே்து
எடுத்து விடவும் . ஈரமான மின் ொதனங் களள வதாடாதீர்கள் .

 ஏநதனும்
மின்
கம் பங் கள்
முறிே்து
கம் பிகள்
அறுே்து
கிடக்கிறதா,
கூர்ளமயான/உளடே்த
வபாருட்கள்
கெனியுங் கள் .
X

வெள் ள
ேீ ரில்
உண
் ணாதீர்கள் .

கிடக்கும்

கிடக்கிறதா, மின்
நெறு
ஏநதனும்
கிடக்கிறதா
என

உணவு

வபாருட்களள

 மநலரியாளெ தடுக்க வகாசுெளலளய பயன்படுத்துங் கள் .
 வெள் ள
நேரத்தில்
பாம் புகள்
தீண
் ட
ொய் ப் புள் ளதால் கெனமாக இருக்கவும் .

ேிளறய

X

குழாய் கநளா, கழிவு ேீ ர ் குழாய் கநளா நெதமுற் றிருே்தால் ,
கழிெளற மற் றும் குழாய் களள உபநயாகிக்காதீர்கள் .

X

சுகாதார அதிகாரிகள்
பாதுகாப் பானது என வொல் லும்
ெளர வபாது குழாய் களில் ெரும் ேீ ளர பருகாதீர்கள் .

வெள் ளத்தின் நபாது வீட்டிலிருே்து வெளிநயற நேர்ே்தால் :
 வீட்டு
உபநயாக
வபாருட்கள் ,
முதலியெற் ளற
கட்டில் ,
நமளெ
இடங் களில் ளெக்கவும் .

மர
நபான்ற

ொமாங் கள்
உயரமான

 கழிவு ேீ ர ் வீட்டிற் குள் புகுெளத தடுக்க, கழிெளற நகாப் ளப,
ேீ ர ்
ெடிகால்
துளளகளில்
மண
்
ேிரப் பிய
ொக்கு
மூட்ளடகளள ளெக்கவும் .
 வீட்டின்
மின்
இளணப் ளபயும்
ெளமயல்
இளணப் ளபயும் அளணத்து ளெக்கவும் .

எரிொயு

 நமட்டு பகுதிகளுக்கு/ பாதுகாப் பு முகாம் களுக்கு வெல் லவும் .
 அெெரகால ளப, முதலுதவி வபட்டி, முக்கியமான வபாருட்கள்
மற் றும் ஆெணங் களள உடன் எடுத்துெ்வெல் லவும் .
 ஆழமான / ஆழம் வதரியாத ேீ ர ் பகுதிகளில் இறங் காதீர்கள் .
ேீ ரின் ஆழத்ளத அறிய குெ்சிளய பயன்படுத்தவும் .
 அதிகாரிகள் நகட்டுக்வகாண
் டால் மட்டுநம வீடு திரும் பவும் .
 குடும் பத்தினருக்கான
தகெல்
உருொக்கிக்வகாள் ளவும் .

பரிமாற் ற

திட்டத்ளத

 ேளனே்த வபாருட்கள் அளனத்ளதயும் கிருமினாசினி மூலம்
சுத்தப் படுத்தவும் .

வெள் ளத்தின் நபாது விெொயத்தின் வபாருட்டு
வெய் ய நெண
் டியதும் , வெய் யக் கூடாததும்

வெய் ய நெண
் டியது :

 கால் ேளடகள் /ெளர்ப்பு
பிராணிகளள
வதாழுெத்தில் பாதுகாப் பாக ளெத்திருக்கவும் .

அதற் கான

 கால் ேளடகளுக்கு சுத்தமான குடிேீ ர ் வகாடுக்கவும் .
 வெள் ளம் சூழ ொய் ப் புள் ள பகுதிகளில் ேீ ரில் முழ் கினாலும்
தாக்குபிடிக்கக்கூடிய பயிர்களள நதர்ே்வதடுக்கவும் .
 வெள் ளம் ெடிே்தபின் ெயல் களில் உள் ள உபரி ேீ ளர ெடித்து
விடவும் .
 ோற் றுகளும் ,
வேற் பயிருள் ள
ெயலும்
முற் றிலுமாக
பாதிக்கப் பட்டிருே்தால் , தாமதமான, படிப் படியான விளதப் பு
முளறகளள நமற் வகாள் ளவும் .
 நமட்டுேில சூழலில் , பருப் பு
பயிரிடலாம் .

மற் றும்

எள்

 முதிர்ே்த
பயிர்களள,
கனமளழ
கிளடத்தவுடன்
அறுெளட
வெய் து
இடங் களில் ளெக்கவும் .

முதலியெற் ளற

முன்னறிவிப் பு
பாதுகாப் பான

 ஓரளவு
பாதிக்கப் பட்ட
உழவு
ேிளலயில்
உள் ள
வேல்
rd
ெயல் களில் , உபரி ேீ ளர ெடிகட்டிய பின் 1/3 N2 + 50% K2O ளெ
நமலுரமாக இடவும் .
 பயிர் வெள் ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்டிருே்தால் , குறுகிய கால
ஃநபாவடாய் ன்வென்சிடிெ்
ெளககளள
நேரடியாக
விளதக்கவும் .
 வெள் ளத்தால்
விளதகள்
அடித்துெ்வெல் லப் பட்டிருே்தால்
விளதகளுக்கு மாற் று ஏற் பாடுகளள வெய் யவும் .
 வெள் ளத்தால்
பாதிக்கப் பட்ட
பயிர்களுக்கு,
வெள் ளம்
ெடிே்தபின், கூடுதலான
ளேட்ரஜன்
உரங் களள
பயன்
படுத்தவும் .

வெய் யக்கூடாதளெ :
X

அறுெளட வெய் த விளளவபாருட்களள
ளெத்திருக்க கூடாது.

திறே்தவெளியில்

X

ெயலில் ேீ ண
் ட ோட்கள் ேீ ர ் நதங் க விடக்கூடாது. ஏவனனில்
அது பயிர்கள் அழுகவும் , நோய் தாக்கதிற் கு உள் ளாக்கவும்
வெய் யும் .

*****

