بعد از آتش سوزی :استفاده ازبستۂ آلۀ محافظت
شخصی خودونخو
مالومات بلدی اجتماع

بستۀ آالت محافظت بلدی مردمی استه که دوباره ده جایداد متأثر شوده
ازآتش سوزی بر میگردن .اینها از بلدیه یا کون ِسل محلی خودونخو یا
خاطر ،همراه با قنجغۀ پوزبند یا ماسک های اضافی،
یگو مرکز آسایش ِ
لباس سرتا پای کارمانند یا بارانی که بعد از استعمال دور انداخته ُموشنه
و دستکش های محکم فراهم موباشہ استه.

ای بستۀ آالت صرف باید بلدی محافظت شخصی ده دوران
تفتیش جایداد استعمال شونه.
ای بلدی دور کدن پس مانده ها یا پاک کاری نیه.
ورق مالوماتی بعد از آتش سوزی :برگشت محفوظ ده خانه شامل ده
بستۂ آالت که مالومات یا تفصیل مد نظر ِگرفتوی صحت ومحافظت باید
قبل ازایکہ ده جایداد دوباره داخل شوئین شامل استه.

ٌر بستۂ آلۀ محافظتی شامل است بر:
•

لباس سرتا پای کارمانند یا بارانی کہ تعذ اس استعوال دّر اًذاختَ
هیطہ

پوزبىد ٌا لباس سرتا پای کارمانند یا بارانی و دستکش ٌا باید پس
ودور اوداختً شوي:
•

ُزّختیکہ اس کار ّقفَ گیزى

•
•

ّختیکہ اسجایذاد هْریي
پیص اس ایکہ دٍ هْتز سْار ضْیي

پْضیذى پاپْش ُای هحکن کہ هیتاًہ دٍ آساًی پاک یا ّختیکہ جایذاد رٍ تزک
هْگیي ضستہ ضًْہ تْصیہ ُهْضَ.

آلۂ محافظتی چطور استعمال شووً:
• رٌُوْدُای پُطت ّرق رٍ تلذی رٌُوایی پْضیذى پْستٌذ یا هاسک تعقیة
کہ ًیي – هتْجَ تاضیي کہ ریص ّتزّتِای هزد ُا هاًع ًصة خْب
هاسک یا پْستٌذ هْضٌَ.
لباس سرتا پای کارمانند ره ده باالی کاالی خودونخو بپوشین.

پس کہ دن و دور اوداخته آلۂ محافظتی

•

یک داًہ پْستٌذ یا هاسک  P2کہ تعذ اس استعوال دّر اًذاختَ هیطہ

•

لباس سرتا پای کارمانند باید از درون جدا شوه وده خلطه انداخته شُونه .

•

دستکص ُای هستحکن

•

دسکص ُا کطیذٍ ّ دٍ خلطَ اًذاختَ ضٍْ.

•

یک خلطۀ کثافات تا دٍ اّ آالت هحافظتی استعوال ضْدٍ اًذاختَ ضًْہ

•

پاپْش ُا رٍ اگہ دّر ًَ اًذاختیي هکول تطْئیي.

•

پْستٌذ یا هاسک رٍ دٍ آخز پس کہ ًیي ،اّرٍ دٍ خلطہ تیٌذاسیي.

•

خلطہ رٍ هحکن گزٍ کہ دٍ تستَ کہ ًیي.

•

خلطَ رٍ دٍ ُز جای جوع کَ دى کثافات تیٌذاسیي.

ّرق ُای هالْهاتی:

– بعد از آتش سوزی :برگشت محفوظ ده خانه
– تعذ یک آتص سْسی :استفادٍ اس تستۀ آلۀ هحافظت ضخصی

خودونخو

مالومات بیشتر
بلدی بسته های زیات محافظتی ده بلدیۂ محلی یا یگو مرکز احیای مجدد یا
اگہ سوالی ده مورد استعمال بستۂ آلہ دشته باشین ده تماس شوئین.
صالحیت و نشر توسط حکومت ویکتوریا داده شُد1 Treasury Place, Melbourne
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چً تعداد بستۀ آلۂ محافظتی ري مہ ویاز درم؟
ازایکہ آلہ یکبار استعمال موشنه و نباید تکرارن استفاده شوه ،چندین
بسته های آلہ شاید بلدی هرشخص ایجاب کہ نه ،مربوط ده ای استہ کہ
چه غدر وخت ره ده جایداد تیر ُمونن.

هاسک یا پْستٌذ ُای  N95 ّ P2رٍ چطْر پْضیذ ّ ًصة کذ

2

1

تیٌی یا ًْک سین رٍ قات کہ ًیي
تا یک ضکل هٌحٌی رٍ تگیزٍ.
ًْک یا تیٌی سین ًوایٌذگی اس
تاالی پْستٌذ رٍ هی کہ ًَ

گوشہ های پوزبند ره خوب جدا تا
کامالً باز شونه

7

6
تسمه ها ره باال ده سر خود کش کہ
نید

تسوۀ پائیٌی رٍ دٍ تیخ گزدى
هْقعیت ّجای تذیي( سیز گْش ُا)

4

3

اس اًگطت اضارٍ ّ کالى تلذی
ضْدى دّ تسوَ استفادٍ ُ
ضًَْ
جذا
ِ

پْستٌذ یا هاسک رٍ سزچپَ
تگیزیي تا دّ تسوَ هعلْم ضٍْ

9

8

سیم بینی ره آهسته دور پُل بینی فشار
بیدین تا خوره جمع ووصل که نه

تسوۀ تاالیی رٍ دٍ تاالق یا تاج سز
تگذاریي تا کہ فقط دّر گْش ُا
ُ
ضوْ دّرٍ کہ ًہ

5
دٍ حالیکہ تسوَ ُا رٍ هحکن
گزفتیي ،کالٍ گک پْستٌذ رٍ
سیز سًخ خْد تاًیي

10

ای کار رٍ تا ّختی اداهہ تیذیي تا
پْستٌذ/هاسک خْرٍ عیار کہ ًَ ّ
ُ
ضوْ تا ّصل ضْدى خْب ّراحتی
رٍ حاصل کہ ًیي

امتحان برابر شودن
هالین تٌفس کہ ًیيّ .ختیکہ ُ
ضوْ
تٌفس ُهًْیي پْستٌذ یا هاسک کوی
تیزّى طزف رّی کص ُهْضہ ّ
اّار هیطَ

مالیم نفس بہ کشین .پوزبند یا ماسک
قنجغۀ هوا پُور ُموشه .ده ای مرحله مهم
استہ تا لیکی یا رخنہ هوا دور نوک های
پوزبند نباشه

یک ‘امتحان برابر
شودن ‘ باید دي ٌر دفً
کً پوزبىد یا مساک
 P2یا  N95پوشیده
میشه انجام شُونه
11

12

ای رهنمود ها ره هر دفۀ کہ ماسک پوشیده ُموشنه تعقیب شوه .پوزبند ها سطح محافظت ره کہ نیت شوده مهیا نہ ُموکنه مگم ای کہ د ُرست پوشیده شوه پس مهم استہ کہ شُمو یگو نصب خوب ره کہ ده باال مالومات داده شُد ده دست بیارین.
مردای که خوب ریش تراش کَده بستہ شودن خوب بند یا پوش روی ره ده دست میارن .نشان ماسک های P2یا  N95کمی مختلف موباشن پس همیشه رهنمایی ها و اخطاریه های تولید کننده ره تعقیب کہ نین.
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