
ຄວາມປອດໄພເມ   ື່ອເກ  ດີແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວ 

ແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວສາມາດເກ  ດີຂ   ຶນ້ໄດ  ທ້  ກຸເວລາໂດຍທ   ີ່ ບ   ໍ່ ມ  ກີານເຕ  ອືນກ  ອ່ນ. ການບ  ໍລ  ິການຫ  ຼາຍໆຢ  າ່ງທ   ີ່ ◌  ທີ  າ່ນ
ອາໄສຢ   ູໃ່ນທ  ກຸໆມ   ືອ້າດຈະຖ  ກືຕ  ດັຂາດເຊ   ັ່ ນ: ໄຟຟ  ້າ, ແກ  ສ໊ຫ  ງຸຕ   ຸມ້, ນ    ໍາ້ປະປາ, ການສ   ື່ ສານ ແລະການຂ  ນົ
ສ   ົ່ງ. 

ສະມາຄ  ມົກາແດງອາເມຣ  ກິາຢ   ູໃ່ນເຂດອ  າ່ວສະໜອງຂ   ໍມ້  ນູຕ   ໍ່ ໄປນ   ີເ້ພ   ື່ ອເຮ  ັດໃຫ  ທ້  າ່ນ ແລະຄ  ນົທ   ີ່ ທ  າ່ນຮ  ກັມ  ຄີວາມປອດ

ໄພ ຖ  າ້ເກ  ດີແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວຂ   ຶນ້ກ   ບັພ   ື້ນທ   ີ່ ຂອງທ  າ່ນຄ  :ື 
 
ວາງແຜນການ  
ການວາງແຜນການລ  ວ່ງໜ  າ້ແມ  ນ່ເປ  ັນຂ   ັນ້ຕອນທ   າໍອ  ດິເພ   ື່ ອຮ  ບັປະກ   ນັວ  າ່ຄອບຄ  ວົຂອງທ  າ່ນໄດ  ມ້  ກີານກຽມພ  ອ້ມຕ   ໍ່

ແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວ.  

• ສ  າ້ງແຜນການສ   ື່ ສານ: ມ   ນັມ   ກັຈະເປ  ັນເລ   ື່ ອງງ  າ່ຍກວ  າ່ທ   ີ່ ຕ  ອ້ງໂທທາງໄກຫ   ຼງັຈາກໄພພ  ິບ  ດັ, ດ   ັງ່ນ    ັນ້ ຈ    ົງ່ຊອກ
ຫາການຕ  ດິຕ   ໍ່ ທ   ີ່ ຢ   ູນ່ອກເຂດ ເຊ   ິ່ ງເປ  ັນຜ   ູໃ້ຫ  ກ້ານບ  ໍລ  ິການເປ  ັນບ  ກຸຄ  ນົເຊ   ື່ ອມຕ   ໍ່ ໃຈກາງ. ໃຫ  ທ້  ກຸໆຄ  ນົລາຍງານ
ສະຖານະພາບຂອງຕ  ນົເອງໃຫ  ກ້   ບັຜ   ູຕ້  ດິຕ   ໍ່ ນ   ີ ້ເຊ   ິ່ ງຈະເປ  ັນຜ   ູສ້   ົ່ງຂ   ໍມ້  ນູໄປໃຫ  ຜ້   ູອ້   ື່ ນໆ. ຈ    ົງ່ໃຫ  ຜ້   ູຕ້  ດິຕ   ໍ່ ຢ   ູນ່ອກເຂດ
ຂອງທ  າ່ນຮ   ູຈ້   ກັກ   ບັແຜນການສ   ື່ ສານຂອງທ  າ່ນ. ສ   າໍລ  ບັເຫດການຂະໜາດນ  ອ້ຍ ແມ  ນ່ຕ  ອ້ງໃຫ  ແ້ນ  ໃ່ຈວ  າ່ມ  ີ
ລາຍລະອຽດຕ  ດິຕ   ໍ່ ກ   ບັໜ  ວ່ຍງານສ  ກຸເສ  ນີທ   ີ່ ຢ   ູໃ່ກ  .້  

• ກ   າໍນ   ດົບ  ອ່ນທ   ີ່ ຈະໄປພ  ບົກ   ນັຫ   ຼງັຈາກໄພພ  ິບ  ດັ: ເລ  ືອກເອ  ົາສະຖານທ   ີ່ ໃກ  ບ້  າ້ນ ໃນກ  ລໍະນ  ທີ   ີ່ ມ  ເີຫດການສ  ກຸ
ເສ  ນີກະທ  ນັຫ  ນັ. ເລ  ືອກເອ  ົາສະຖານທ   ີ່ ບ  ອ່ນທ  ີສອງຢ   ູນ່ອກບ  າ້ນຂອງຕ  ນົເອງ ໃນກ  ລໍະນ  ທີ  ີທ  າ່ນບ   ໍ່ ສາມາດກ   ບັ
ບ  າ້ນໄດ  .້ ພ  ອ້ມນ    ັນ້ຕ  ອ້ງໃຫ  ຮ້   ູຈ້   ກັບ  ອ່ນທ   ີ່ ຈະຍ  ກົຍ  າ້ຍອອກໄປພ  ກັຢ   ູ ່ທ   ີ່ ຢ   ູໃ່ນບ  ອ່ນເຮ  ັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ຫ   ຼ ືບ  ອ່ນ
ໃຫ  ກ້ານດ  ແູລກາງເວ  ັນ.  

• ເລ  ືອກເບ   ິ່ ງສະຖານທ   ີ່ ປອດໄພຢ   ູໃ່ນແຕ  ລ່ະຫ  ອ້ງ: ບ  ອ່ນທ   ີ່ ປອດໄພສາມາດເປ  ັນບ  ອ່ນທ   ີ່ ຢ   ູລ່   ຸມ່ເຄ   ື່ ອງເຟ  ີ
ນ  ເີຈ  ທີ   ີ່ ມ  ຄີວາມແຂງທ  ນົທານ ຫ   ຼ ືຢ   ູແ່ປະກ   ບັຝາທ   ີ່ ຢ   ູໄ່ກຈາກປ  ່ອງຢ  ຽ້ມ, ຖ  າ້ນວາງປ   ຶ້ມ, ຫ   ຼ ືເຟ  ີນ  ເິຈ  ອີ  ນັ
ສ  ງູທ   ີ່ ສາມາດຕ  ກົລ  ງົມາທ  ບັທ  າ່ນໄດ  .້  

• ກ   າໍນ   ດົເສ   ັ ້ນທາງການຫ   ຼບົໜ  ີ: ຊອກຫາສອງເສ   ັ ້ນທາງອອກໃນແຕ  ລ່ະຫ  ອ້ງຢ   ູໃ່ນບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນ ແລະຮ   ູຈ້   ກັກ   ບັ
ເສ   ັ ້ນທາງການຍ  ກົຍ  າ້ຍອອກໄປນອກເຂດຂອງທ  າ່ນ.  

• ວາງແຜນການສ   າໍລ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນ: ໂດຍຂ   ໍຍ້  ກົເວ   ັນ້ເລ   ື່ ອງການບ  ໍລ  ິການທາງດ  າ້ນສ  ດັແລ  ວ້, ແມ  ນ່ບ   ໍ່

ອະນ  ຍຸາດໃຫ  ມ້  ສີ  ດັລ  ຽ້ງຢ   ູໃ່ນເຂດຫ   ຼບົໄພພ  ິບ  ດັ, ດ   ັງ່ນ    ັນ້ ຈ    ົງ່ກະກຽມບ  ນັຊ  ສີະມາຊ  ກິຄອບຄ  ວົ, ໝ   ູເ່ພ   ື່ ອນ, ສ   ິ່ ງ
ອ   າໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກໄປ, ສ  ດັຕະວະແພດ, ໂຮງແຮມທ   ີ່ ຮ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງ ເພ   ື່ ອໃຫ  ເ້ປ  ັນບ  ອ່ນຢ   ູ່
ຂອງສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນໃນເມ   ື່ອມ  ເີຫດການສ  ກຸເສ  ນີ. ສ   າໍລ  ບັຂ   ໍມ້  ນູເພ   ີ່ ມເຕ  ມີເບ   ິ່ ງໃນໜ  າ້ Pets & 
Disaster Safety. 



• ເຮ  ັດແຜນການສ  ວ່ນຕ  ວົ: ຖ  າ້ທ  າ່ນມ  ຄີວາມຕ  ອ້ງການພ  ິເສດ, ໃຫ  ແ້ນ  ໃ່ຈວ  າ່ໄດ  ຈ້   ດັແຈງໃຫ  ມ້  ເີຄ  ອືຂ  າ່ຍເພ   ື່ ອນ
ບ  າ້ນ, ໝ   ູເ່ພ   ື່ ອນ ຫ   ຼ ືຍາດພ   ີ່ ນ  ອ້ງ ເພ   ື່ ອກວດເຊ  ັກເບ   ິ່ ງທ  າ່ນໃນເມ   ື່ອມ  ເີຫດການສ  ກຸເສ  ນີ. 

• ທ  ບົທວນ ແລະຝ  ຶກຊ  ອ້ມແຜນການຂອງທ  າ່ນ  

ໃຫ  ມ້  ຊີ  ຸດເຄ   ື່ ອງມ   ື 

ຈ   ດັຫາໃຫ  ມ້  ເີຄ   ື່ ອງໃຊ  ສ້ອຍຈ   າໍເປ  ັນຕ  າ່ງໆໃຫ  ພ້ຽງພ  ໍກ   ບັທ  ກຸຄ  ນົໃນເຮ  ອືນຂອງທ  າ່ນຢ  າ່ງໜ  ອ້ຍສາມວ  ນັ. ລວມເຖ  ງິສ   ິ່ ງທ   ີ່

ຈ   າໍເປ  ັນຕ  າ່ງໆສ   າໍລ  ບັສ  ດັລ  ຽ້ງ, ເດ  ັກນ  ອ້ຍ, ຜ   ູອ້າວ  ໂຸສ ແລະຜ   ູພ້  ິການ. ກຽມຊ  ຸດເຄ   ື່ ອງມ  ໄືວ  ໃ້ນບ  າ້ນ, ໃນບ  ອ່ນເຮ  ັດວຽກ 
ແລະໃນລ  ດົຂອງທ  າ່ນ. 

• ອາຫານທ   ີ່ ບ   ໍ່ ເນ   ົ່ າເປ   ື່ ອຍງ  າ່ຍ: ສ   ິ່ ງຕ  າ່ງໆທ   ີ່ ຢ   ູໃ່ນຫ   ໍ່ ເຊ   ັ່ ນ: ກ  ອ້ນຂະໜ  ມົໃຫ  ພ້ະລ  ງັງານ, ນ    ໍາ້ຊ  ຸບໃນກະປ  ໋ອງ ຫ   ຼ ືເນ  ຍີ
ໝາກຖ    ົວ່ດ  ນິ.  
• ນ    ໍາ້ໜ   ຶ່ ງແກນລອນຕ   ໍ່ ຄ  ນົຕ   ໍ່ ມ   ື ້
• ຊ  ຸດເຄ   ື່ ອງຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອເບ   ືອ້ງຕ   ົນ້ ແລະຢາປ   ິ່ ນປ  ວົຕ  າ່ງໆ  
• ໄຟສາຍ, ວ  ທິະຍ  ສຸ   ື່ ສານໃຊ  ຖ້  າ່ນ ຫ   ຼ ືແບບໃຊ  ລ້ານ, ເຄ   ື່ ອງມ  ທື   ີ່ ຈ   າໍເປ  ັນ ແລະແຜນທ   ີ່ ຄ  :ື ໃຫ  ລ້ວມເອ  ົາທ  ງັຖ  າ່ນໄຟ
ສາຍ, ກະແຈເພ   ື່ ອໃຊ  ອ້  ດັຖ  ງັແກ  ສ໊ໃນກ  ລໍະນ  ມີ  ກີານຮ   ົ່ວໄຫ  ຼ, ເຄ   ື່ ອງໄຂກະປ  ໋ອງ, ເຫ   ຼັກໄຂຄວາງ, ຄ  ອ້ນຕ  ,ີ ຄ  ມີເຄ   ົ ້າ, 
ມ  ດີ, ສະກອ  ດັຕ  ດິທ   ໍ່ ແລະຖ  ງົຂ   ີເ້ຫຍ   ືອ້. 
• ເຄ   ື່ ອງນ   ຸງ່ ແລະເກ  ບີທ   ີ່ ທ  ນົທານ  
• ເຄ   ື່ ອງໃຊ  ສ້  ວ່ນຕ  ວົ ແລະເຄ   ື່ ອງອະນາໄມ: ຫ   ຸມ້ຫ   ໍ່ ເອກະສານທ   ີ່ ສ   າໍຄ  ນັ, ເຄ   ື່ ອງທ   າໍຄວາມສະອາດ ແລະເຄ   ື່ ອງໃຫ  ້
ຄວາມສະບາຍເຊ   ັ່ ນ: ປ   ຶ້ມ ແລະເຄ   ື່ ອງຫ    ຼ ິ້ນ.  
• ເງ  ນິສ  ດົໃນໃບເງ  ນິທ   ີ່ ມ  ຄີ  າ່ໜ  ອ້ຍ  
• ຂ   ໍມ້  ນູຕ  ດິຕ   ໍ່ ສ  ກຸເສ  ນີ 
 
ພ  ອ້ມຮ  ບັແຈ  ງ້  
ຮຽນຮ   ູວ້  ທິ  ີການປ  ກົປ  ້ອງຕ  ນົເອງ ແລະເຂ   ົ ້າຝ  ຶກເພ   ື່ ອຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອຜ   ູອ້   ື່ ນກ  ອ່ນ, ໃນເວລາ ແລະຫ   ຼງັໄພພ  ິບ  ດັ. 
 

ຖ  າ້ທ  າ່ນຢ   ູໃ່ນເຮ  ອືນ ໃນເວລາແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວເລ   ີ່ ມຕ   ົນ້: 

• ພ  ກັຢ   ູໃ່ນເຮ  ອືນ, ໝອບລ  ງົ, ຫາອ  ນັປ  ິດບ  ງັ ແລະລ  ໍຖ  າ້ຢ   ູທ່   ີ່ ນ    ັນ້  
• ໝອບລ  ງົພ   ື້ນ  
• ເຂ   ົ ້າໄປຊ  ອ່ນຢ   ູໃ່ຕ  ຊ້   ິນ້ສ  ວ່ນເຟ  ີນ  ເິຈ  ທີ   ີ່ ໜ  ກັ  
• ປ  ້ອງກ   ນັຫ  ວົຂອງຕ  ນົເອງດ  ວ້ຍແຂນ  
• ໃຊ  ແ້ຂນອ  ກີເບ   ືອ້ງໜ   ຶ່ ງຍ  ດຶໄວ  ກ້   ບັເຟ  ີນ  ເິຈ   ີ 
• ເຄ   ື່ ອນເໜ  ັ ງໄປກ   ບັມ   ນັ  



• ຖ  າ້ທ  າ່ນບ   ໍ່ ຢ   ູໃ່ກ  ກ້   ບັເຟ  ິນ  ເິຈ  ທີ   ີ່ ມ  ຄີວາມແຂງທ  ນົທານ, ໝອບລ  ງົດ  ວ້ຍການເອ  ົາຫ  ວົຂອງທ  າ່ນພ  ິງໃສ  ຝ່າ
ດ  າ້ນໃນ ແລະຫາອ  ນັປ  ກົຫ  ວົ ແລະຄ  ໍຂອງທ  າ່ນ.  

• ຖ  າ້ທ  າ່ນຢ   ູໃ່ນລ  ດົລ   ໍ ້, ໃຫ  ລ້ອ  ກັເບຣກ ແລະປ  ກົຫ  ວົ ແລະຄ  ໍຂອງທ  າ່ນ.  
• ຖ  າ້ທ  າ່ນຢ   ູເ່ທ  ິງຕຽງນອນ, ໃຫ  ພ້  ກັຢ   ູເ່ທ  ິງຕຽງນ    ັນ້, ດ  ງຶເອ  ົາຜ  າ້ປ  ມູາປ  ກົຕ  ວົຂອງທ  າ່ນເພ   ື່ ອປ  ້ອງກ   ນັບ   ໍ່

ໃຫ  ມ້  ເີສດຫ  ກັພ  ງັຕ  ກົໃສ   ່ແລະເອ  ົາໝອນຂອງທ  າ່ນປ  ກົຫ  ວົ ແລະຄ  ໍຂອງທ  າ່ນ.  
• ການທ   ີ່ ພະຍາຍາມຫ   ຼບົໜ  ີອອກຈາກອາຄານແມ  ນ່ຈະເຮ  ັດໃຫ  ທ້  າ່ນມ  ຄີວາມສ  ຽ່ງຕ   ໍ່ ກ   ບັການບາດເຈ  ບັ

ຫ  ຼາຍ. ການບາດເຈ  ບັຈາກແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວສ  ວ່ນໃຫຍ  ແ່ມ  ນ່ເກ  ດີຂ   ຶນ້ ເມ   ື່ອຄ  ນົພະຍາຍາມເຄ   ື່ ອນໜ  ີໃນ
ເວລາທ   ີ່ ກ   າໍລ  ງັເກ  ດີພາວະແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວ ຫ   ຼ ືຈາກການທ   ີ່ ມ  ເີສດຊາກຫ  ກັພ  ງັຕ  ກົລ  ງົໃສ  ເ່ມ   ື່ອຢ   ູຂ່  າ້ງນອກ.  

ຖ  າ້ທ  າ່ນຢ   ູນ່ອກເຮ  ອືນ ໃນເວລາແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວເລ   ີ່ ມຕ   ົນ້: 

• ໄປຢ   ູບ່  ອ່ນທ   ີ່ ໂລ  ງ່, ຫ  າ່ງໄກຈາກອາຄານ, ໄຟເຍ  ອືງທາງ, ຕ   ົນ້ໄມ   ້ແລະສາຍໄຟອ   ື່ ນໆ.  
• ເມ   ື່ອຢ   ູໃ່ນບ  ອ່ນທ   ີ່ ໂລ  ງ່, ໝອບລ  ງົ, ຫາອ  ນັປ  ິດບ  ງັ ແລະລ  ໍຖ  າ້ຢ   ູທ່   ີ່ ນ    ັນ້ຈ   ນົກວ  າ່ພາວະແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວຢ  ດຸເຊ  ົາ.  
• ຖ  າ້ທ  າ່ນຢ   ູໃ່ກ  ກ້   ບັອາຄານ, ໃຫ  ເ້ຂ   ົ ້າໄປຂ  າ້ງໃນຢ  າ່ງໄວ ແລະໝອບລ  ງົ, ຫາອ  ນັປ  ິດບ  ງັ ແລະລ  ໍຖ  າ້ຢ   ູທ່   ີ່

ນ    ັນ້.  
• ຖ  າ້ທ  າ່ນຢ   ູໃ່ນລ  ດົ, ຄ  ອ່ຍໆຂ  ບັໄປຢ  າ່ງປອດໄພ, ຈອດລ  ດົ ແລະປ  ກົຫ  ວົ ແລະຄ  ໍຂອງທ  າ່ນ.  

ຫ   ຼງັຈາກແຜ  ນ່ດ  ນິໄຫວ 

ກວດເຊ  ັກເບ   ິ່ ງການບາດເຈ  ບັ: ທ   າໍອ  ດິກວດກາເບ   ິ່ ງການບາດເຈ  ບັຂອງທ  າ່ນ, ຈາກນ    ັນ້ຈ   ິ່ ງຊ  ວ່ຍກວດເບ   ິ່ ງຜ   ູ້

ອ   ື່ ນ ອ  ງີໃສ  ລ່ະດ  ບັການຝ  ຶກເລ   ື່ ອງການຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອເບ   ືອ້ງຕ   ົນ້ຂອງທ  າ່ນ. ໃຫ  ໂ້ທຫາການບ  ໍລ  ິການສ  ກຸເສ  ນີໄດ  ້

ພຽງແຕ  ຖ່  າ້ຫາກມ  ສີະຖານະການທ   ີ່ ເປ  ັນໄພຕ   ໍ່ ຊ  ວີ  ດິເທ   ົ່ ານ    ັນ້. 

 

ຟ  ງັວ  ທິະຍ  :ຸ ຜ   ູທ້   ີ່ ຢ   ູໃ່ນພ   ື້ນທ   ີ່ ອ  າ່ວສາມາດໝ  ນູໄປຟ  ງັວ  ທິະຍ  ຄຸ   ືນ້ 740 ລະບ  ບົ AM, 810 ລະບ  ບົ AM ແລະ 88.5 

ລະບ  ບົ FM. ປະຕ  ບິ  ດັຕາມຄ   າໍແນະນ   າໍຈາກທາງການປະຈ   າໍທ  ອ້ງຖ   ິ່ ນ. ຍ  ກົຍ  າ້ຍອອກ ຖ  າ້ໄດ  ຮ້  ບັການບອກໃຫ  ້

ຍ  າ້ຍອອກ. ນ   ຸງ່ເຄ   ື່ ອງທ   ີ່ ປ  ້ອງກ   ນັກະທ  ບົໄດ   ້ແລະໃສ  ເ່ກ  ບີທ   ີ່ ແຂງທ  ນົທານ. 

 

ກວດກາເບ   ິ່ ງຊ  ອ່ງຫວ  າ່ງຂອງທ  າ່ນ: ກວດເຊ  ັກເບ   ິ່ ງສະພາບທ   ີ່ ເປ  ັນອ  ນັຕະລາຍຢ   ູອ່  ອ້ມຕ  ວົຂອງທ  າ່ນເຊ   ັ່ ນ: 

ໄຟໄໝ  ,້ ສາຍໄຟຟ  ້າຂາດ ແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄງສ  າ້ງ. ປ  ິດແກ  ສ໊ ຖ  າ້ທ  າ່ນໄດ  ຮ້  ບັກ   ິ່ ນອອກມາ ຫ   ຼ ື 

ສ  ງົໃສວ  າ່ມ  ກີານຮ   ົວ່. ຢ   ູຫ່  າ່ງໄກຈາກອາຄານທ   ີ່ ໄດ  ຮ້  ບັຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ຼ ືໜ  ີອອກໄປ ຖ  າ້ທ  າ່ນໄດ  ຮ້  ບັກ   ິ່ ນ



ແກ  ສ໊ ຫ   ຼ ືກ   ິ່ ນອາຍສານເຄມ  ອີ   ື່ ນໆ. ເມ   ື່ອທາງການປະກາດວ  າ່ມ  ຄີວາມປອດໄພແລ  ວ້ຈ   ິ່ ງກ   ບັບ  າ້ນ.. 

 

ເອ  ົາແຜນການຂອງທ  າ່ນເຂ   ົ ້າສ   ູກ່ານປະຕ  ບິ  ດັ: ຮ  ບັປະກ   ນັໃຫ  ລ້  ກູຂອງທ  າ່ນ, ສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນ ແລະຄ  ນົທ   ີ່

ທ  າ່ນຮ  ກັມ  ຄີວາມປອດໄພ. ໂທຫາຜ   ູຕ້  ດິຕ   ໍ່ ຢ   ູນ່ອກພ   ື້ນທ   ີ່ ຂອງທ  າ່ນ. ຈາກນ    ັນ້ ປ  ່ອຍໃຫ  ສ້າຍໂທລະສ  ບັຫວ  າ່ງ

ພ  ອ້ມໃຊ  ງ້ານໃນກ  ລໍະນ  ສີ  ກຸເສ  ນີ. ກວດເຊ  ັກເບ   ິ່ ງເພ   ື່ ອນບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນ ແລະຕ  ອ້ງແນ  ໃ່ຈໃຫ  ມ້  ກີານຊ  ວ່ຍ

ເຫ   ຼ ືອຜ   ູສ້  ງູອາຍ   ຸແລະຄ  ນົພ  ິການ. 


