
 

വെള്ളവപൊക്കത്തിനു ശേഷം െീട്ടില് പൊമ്പ  ഉശടൊ ഒന്നപ ശ്േദ്ധിക്കൊം ?  

 

1. മുതിര്ന്ന്നെര്ന് മൊശ്തം െീട്ടിനുള്ളില് ശ്പശെേിക്കുക. കുട്ടികവെ ഒരു കൊരണെേൊലും 
അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന െീട്ടിശലക്കു വകൊടുെരരുത്. 
 

2. വെള്ളവപൊക്കത്തില് വപട്ട പൊമ്ുകള് െീടിനുള്ളില് പല ഭൊഗത്തും 
ഒെിച്ചിരിക്കുെൊന് സൊധ്യതയുടപ. അെ എെിവട എന്നപ മുന്കൂട്ടി പറയുെൊന് 
കഴിയിലല. അതിനൊല് നിങ്ങള് െെവര ശ്േദ്ധിക്കണം. 
 

3. െലിയ കൊലുറ ( gumboots ) ധ്രിക്കുന്നത് െെവര നലലതൊണ്. ഇത് പൊമ്ില്നിന്നും, 
മുറിെുകെില്നിന്നും സംരക്ഷിക്കും 

  

4. ഒരു നലല ലലറ്റപ ഉപശയൊഗിച്ചപ ഓശരൊ സൊധ്നങ്ങെ ം , െീടിവെ മുക്കും മൂലയും 
പരിശേൊധ്ിക്കുക.  

 

5. െൊതിലുകെ ം ജനലുകെ ം തുറക്കുക. ഇത് കൂടുതല് വെെിച്ചം ഉള്ളില് െരൊന് 
സഹൊയിക്കും. പൊമ്ുകള്ക്കപ ഇരുട്ടൊണ് ഇഷ്ടം, അതുവകൊടപ കൂടുതല് വെെിച്ചം 
അെവയ അസവസ്ഥതവപടുത്തും 

 
6. ഓട്, ഷീറ്റപ എന്നിെയിട്ട െീടുകെില് പൊമ്ുകള് ശമല്കൂരയില് ഒെിച്ചിരിക്കൊന് 

ഇടയുടപ , ഒരു ലലറ്റപ ഉപശയൊഗിച്ചപ ഇത്തരം ശമല്കൂരകള് നന്നൊയി 
പരിശേൊധ്ിക്കണം 

 
7. പൊശ്തങ്ങള്, െിറകു വകട്ട കള്, െൊതിലുകള്, ചൂല്, അലമൊരകള് എന്നിെ 

ശ്പശതയകമൊയി പരിശേൊധ്ിക്കണം.   

 
8. ലൈക്കപ , കൊര്ന് എന്നിെയില് പൊമ്ുകള് ഒെിച്ചിരിക്കുെൊന് െെവര സൊധ്യതയുടപ 

അതിനൊല് െെവര ശ്േദ്ധ ശെണം. സ്റ്റൊര്ന്ട്ടപ  ആക്കിയതിനു ശേഷം കുറച്ച  ശനരം 
മൊറിനിന്നു പരിശേൊധ്ിക്കുക.  

 
9. പൊമ്ിവന കടൊല് പരിശ്ഭമിക്കൊതിരിക്കുക. പുറശത്തയ്ക്ക്കു ശപൊകൊന് ഉള്ള 

സൊഹചരയo ഉവടങ്കില് അത് തശന്ന വപൊയ്ക്ശക്കൊെ ം. എവെങ്കിലും 
െിദഗ്ദ്ദ്ധസഹൊയം ആെേയം ഉടങ്കില് െനം’ െകുപിന്വറ 18004254733 എന്ന 
നമ്രില് െിെിക്കുക. നിങ്ങെ വട ഏറ്റെും അടുത്തുള്ള സഹൊയിവയ കവടത്തൊന് 
http://snakebiteinitiative.in/kerala/ ഈ ലിങ്കപ ശനൊക്കുക 

 
10. പൊമ്ുകടിയുടൊയൊല് ഉടന് തവന്ന ഏറ്റെും അടുത്തുള്ള ആേുപശ്തിയില് 

ശപൊെുക. http://snakebiteinitiative.in/kerala/ ലില് ശനൊക്കുക 
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പൊമ്പ കടിയുടൊയൊല് എെപ വചയ്യണം 

 

• ശകരെത്തില് ഉള്ള പൊമ്ുകെില് 5% മൊശ്തമൊണ് മനുഷയജീെനു ഹൊനികരമൊയ 
െിഷം ഉള്ളെ. അതു വകൊടുതവന്ന എലലൊ പൊമ്ുകടികെ ം മരണകരമലല. ചില 
പൊമ്ുകള്ക്കപ െെവര കുറഞ്ഞ െിഷം മൊശ്തശമ ഉള്ളൂ, അെയുവട കടികെ ം 
മൊരകമലല.  

• പൊമ്ിന് െിഷത്തിനുള്ള മറുമരുന്നപ -  Anti Snake Venom (ASV) ശകരെത്തില് മിക്ക 
ആേുപശ്തികെിലും നലല അെെില് സംഭരിച്ച  െച്ചിട്ട ടപ അതിനൊല് 
ചികിത്സൊസഹൊയം ശകരെം മുഴുെന് ലഭയമൊണ്. സര്ന്ക്കൊര്ന് ആേുപശ്തികെില് 
സൗജനയമൊയി ചികിത്സ ലഭിക്കും.  

• ഏതു തരം പൊമ്ൊണ് കടിച്ചത് എന്നപ ശനൊക്കിയലല ശ ൊക്ടര്ന് ചികിത്സ 
തീരുമൊനിക്കുന്നത്. െിഷൈൊധ്ശയറ്റ ലക്ഷണങ്ങള് ശനൊക്കിയൊണ് ചികിത്സൊരീതി 
തീരുമൊനിക്കുക. അതിനൊല് കടിച്ച പൊമ്ിവന  വകൊന്നു വകൊടുശപൊശകട 
ആെേയം ഇലല. 

• കടി മുറിവ് കഴുശകടതിലല – കൊരണം കഴുകുശമ്ൊള് െിഷം കൂടുതല് ശെഗം 
രക്തത്തില്ല് കലരൊന് ഇടയുടപ . കൂടൊവത, മുറിച്ച  ശചൊര െൊര്ന്ത്തുക, ഐസ് 
െച്ച  തണുപിക്കുക,  കയശറൊ, തുണിശയൊ ഉപശയൊഗിച്ചപ   മുറിെിന് മുകെില് 
െരിഞ്ഞു വകട്ട ക തുടങ്ങിയ വചയ്യരുത്.  

• കടിശയറ്റ ഭൊഗം തുണിയും ഒരു തടിക്കഷണെും ഉപശയൊഗിച്ചപ 
അനക്കമിലലൊത്തരീതിയില് വകട്ട ക. വകട്ടപ മുറുകൊതിരിക്കുെൊന് ശ്േദ്ധിക്കണം.  

 

• കടിശയറ്റയൊവെ സമചിത്തതശയൊവട േൊെനൊയി ഇരുത്തി ലഭയമൊയ 
െൊഹനസൗകരയമുപശയൊഗിച്ചപ ഏറ്റെും അടുത്തുള്ള ആേുപശ്തിയില് എത്തിക്കുക. 
കഴിെതും കടിശയറ്റ ഭൊഗം അനക്കൊതിരിക്കുക. ആേുപശ്തിയില് ശ ൊക്ടറുവട 
നിര്ന്ശദേങ്ങള്     മുഴുെനും അനുസരിക്കുക. 

 
 

കൂടുതല് െിെരങ്ങള്ക്കപ െിെിക്കുക : 9645232323 / 9319165075 / 7838583500 
ഇവമയില്: jose@wti.org.in  
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