پاش ئاگرکەوتٌەوە :سەالهەتی ئاوی خىاردًەوەی
تایبەتی و خەزاًی ئاو
زاًیاری کۆهەڵگا

ئەگەر لە ًاوچەیەک دەژیت کە تىوضی ئاگرکەوتي بىوە ،لەواًەیە خەزاًی ئاوی خىاردًەوەت بەهۆی پاضواوەی ئاگرکەوتي ،خۆڵەهێص ،الضەی گیاًذاراى و یاى
گەردیلەی هەوادی دژە ئاگر لە هەوادا ،پیس بىوبێت.
ئەگەر تاهی ئاو ،ضکڵ و بۆًی تایبەتی هەیە ،هەیخۆرەوە و بە ئاژەڵەکاًیص هەدە.
ئاوی ڕووبار و چەهەکاى بۆ خىاردًەوە و بەکارهێٌاى ًابێت هەگەر ئەوە کە بە باضی پاکژ(هیکرۆب کىژ) کرابێت.
ئاوێک کە لە بیری قىول وەرگیرابێت ضیاوی بەکارهێٌاًە.

چۆن بەرگری بکەین لە پیسبوونی خەزانی ئاوی خواردنەوە؟
بەر لە ئاگرکەوتي:
•

لە بەستراى و تىوًذبىوًی دەرگای خەزاًەکە دڵٌیا بەوە

•

کاتێک کە هەست بە هەترسی ئاگرکەوتي دەکەیت ئەو بۆریاًەی کە پەیىەًیاى بە خەزاًەکەوە هەیە جیا بکەوە.

پاش ئاگرکەوتٌەکە:
•

تەًیا کاتێک بۆرییەکاى بە خەزاًەکەوە ببەستەو کە سەرباًەکەت خاوێٌکردبێتەوە و یاى باراى ضۆردبییتەوە.

ئەگەر بەر لە جیاکردنەوەی بۆرییەکان باران ببارێت دەبێ چی بکرێت؟
•

بەر لە بەکاهێٌاًی ئاو سەرباى ،ئاوداى(پلىسک) و ئەگەر بکرێت ًاو خەزاًەکە بپطکٌە تا لە پیسبىوًیاى دڵٌیا بێىە.

•

پێىیست ًاکات ئاوەکە تاقی بکەیەوە چىًکە پیسبىوًی ئاو بە گطتی ًابیٌرێت.

•

ئەگەر ئاوی خەزاًەکە پیس بىوبێت ،تام یاى ڕەًگ و بۆًی دەگۆڕدرێت.

•

ئاوی پیسبىو ًابێ بخىرێتەوە و یاى بۆ چێطتلیٌاى وبەکاربهێٌرێت .ئاوی خىاردًەوەت لە سەرچاوەیەکی دیکە دابیي بکە.

•

ئاوێک کە ضیاوی خىاردًەوە ًییە دەکری بۆ ئاودێری باخچە بەکار بهێٌرێت.

ئەگەر لە خەزانی ئاوی خواردنەوە الشەی گیاندارم دۆزێوە دەبێ چی بکەم؟
بۆ البردًی الضەی گیاًذار لە سەرباى ،لەًاو ئاوداى و یاى خەزاًی ئاو ،حەتویي دەستکێص لەدەستت بکە .دەستکێطەکاى پاش بەکارهێٌاى فڕی بذە و بەر لە
بەکارهێٌاًی دووبارە ،خەزاًەکە پاکژ بکە .دەکرێ بە کىاڵًذًی یاى بەکارهێٌاًی کلۆر ،ئاو پاکژ کرێت.
ئەگەر دەتهەوێت بۆ خىاردًەوە ئاوەکە بەکار بێٌیت دەبێ ئەوەًذە بیکىڵێٌیت کە بە بەردەواهی هەڵن بکات و لەًاو کترییەکە بڵق دروست بێت .کتری ئۆتۆهاتیک بۆ
ئەم هەبەستە گىًجاوى.
بۆ پاکژکردًی خەزاًی کلۆر بەپێی ڕێٌواییەکاًی خىارەوە کار بکە.
بۆ هەر  0111لیتر ئاوی ًاو خەزاًەکە دەتىاًی:
•

 021هیلی لیتر یاى  021گڕام سپیکەرەوەی خاوەى کلۆیر  4لەسەکارهێٌاًی سپیکەرەوەی خاوەى هەوادی سابىوًی و بۆًذار) ،و یاى

•

بە ًسیکی  41هیلی لیتر یاى  41گرام کلۆری  0221لەسەدی کە لە حەوزدا بەکار دەهێٌرێت و یاى کلۆر کە لە پیطەسازی ضیرەهەًیذا بەکار دەهێٌرێت پێىە
زیاد بکەیت .

•

هەروەها دەتىاًیت  8هیلی لیتر یا  8گرام تۆزی کلۆری  51لەسەد تایبەت بە حەوزی پێىە زیاد بکەیت.

تێبینی :هەر کەوچکی چای بە نسیکی پێنج گڕامە.

 24کاتژهێر کات پێىیستە بۆ ئەوەیکە ئاو بە تەواوی پاکژ کرێتەوە .پاش ئەم هاوەیە دەتىاًیت ئاوەکە بەکار بێٌیت.
پاش کلۆرلێذاى 24 ،کاتژهیر پێىیستە بۆ ئەوەیکە ئاو بە تەواوی پاکژ کرێتەوە .پاش ئەم هاوەیە دەتىاًیت ئاوەکە بەکار بێٌیت.

چەند ماوە پاش ئاگرکەوتنەکە دەتوانم خەزانی ئاوی خواردنەوە بەکار بێنم؟
ئەگەر ئاوی ًاو خەزاى پیس ًەبىوە دەتىاًیت بەکار بێٌیت .لەگەڵ ئەوەضذا ،بۆرییەکاى بەر لە خاوێٌکردًی سەرباى و یاى بەر لە باریٌی ڕێژەیەکی گەًجاوی باراى
دیساى هەبەستەوە.
•

تەًیا کاتێک کە هەهىو تێبیٌییەکاًی سەالهەتیت ڕەچاو کردبێت دەتىاًیت کار بکەیت بۆ خاوێٌکردًەوەی پاضواوەکاى و خۆڵەهێطی سەرباى و ًاو ئاوداًەکاى.

•

خەزاًی ئاوی تۆ پاش ئاگرکەوتٌەوە پێىیستی بە خاوێٌکردًەوە ًییە هەگە ئەوە کە بەڕێژەیەکی زۆر پیس بىوبێت و ئاوی ًاو ئەو بەهۆی ًسیکی لە هەوادی دژە
ئاگر تام و بۆًی ًائاسایی هەبێت.

•

باضتر ئەوەیە کە بە خاوێٌکردًەوەی خەزاى ،کەسێکی ضارەزا بەکار بێٌیت .کارکردى لە ضىێٌی داخراو ،هەترسیذارە.

بۆ زانیاری زیاتر
•

بۆ دابیٌکردًی ئاو یاى داواکاری بۆ پسپۆڕی خاوێٌکردًەوەی خەزاًەکاى ،دەتىاًی پەیىەًذی بکەیت بە oeivcne oeiat eoatie norivneی ئەًجىهەًی
ضاری خۆت.

•

بۆ زاًیاری زیاتر دەربارەی ئاگرکەوتٌەوە لە ویالیەتی ڤیکتۆریا ،پەیىەًذی بکە بە ژهارە تەلەفۆًی  1800 240 667تایبەت بە سیستەهی ڕاگەیاًذًی
ئاگرکەوتٌەوەی ڤیکتۆریا.

•
بۆ زاًیاری زیاتر دەربارەی ئاگرکەوتٌەوە و تەًذروستی گطتی ،دەتىاًی سەرداًی ًاهیلکەکاًی زاًیاری بکەیت لە یەکەی تەًذروستی ًاوچەیی ooaci oei np
 moatie aen mu ae aocivronبە ًاوًیطاًی خىارەوە:
www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
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