မီးေလာင္ၿပီးခ်ိန္ – ကိုယ္ပိုင္ ေသာက္သံုးေရႏွင့္
ေရတိုင္ကီ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

အကယ္၍သင္သည္ ေတာမီးေလာင္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက သင့္ေသကာပ္သံုးေရကန္သည္ အမိႈက္စမ်ား၊ ျပာမ်ား သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္အေသမ်ားႏွင့္
မီးေလာင္ျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းေနႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ ေရသည္ လွ်င္ မေသာက္ပါႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္မ်ားကို မတိုက္ပါႏွင့္။
နက္႐ိႈင္းစြာ တူးထားေသာ တြင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရတြင္းမ်ားမွေရမ်ားကို ေဘးကင္းစြာ သံုးစြဲႏိုင္သင့္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏ ေသာက္သံုးေရတိုင္ကီ ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္ မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ႏိုင္သနည္း။
ေတာမီးမေလာင္မီ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ပါ •

သင္ေ
့ ရတိင
ု ္ကသ
ီ ည္ ေသခ်ာစြာ လံေ
ု နရမည္၊ ထိနး္ သိမး္ မႈ ေကာင္းရမည္။

•

ေတာမီးေလာင္ႏိုင္ေခ်႐ွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သင့္တိုင္ကီမ်ားသို႔ ေရဆင္းပိုက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားရာေနရာမ်ားကို ျဖဳတ္ပစ္ပါ။

ေတာမီးေလာင္ၿပီးသည့္အခါ •

(ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ေ
္ ဆးျခင္းျဖစ္ေစ၊ မိုးေကာင္းေကာင္း ႐ြာျခင္းျဖစ္ေစ တို႔ျဖင့္) အိမ္ေခါင္မိုး သန္႔႐ွင္းသြားမွသာ ေရဆင္းပိုက္မ်ားကို ျပန္တပ္ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္က ေရဆင္းပိုက္မ်ားကို မျဖဳတ္မီ မိုး႐ြာပါက မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ရမည္နည္း။
•

ထိေ
ု ရကိမ
ု သံးု မီ သင္အ
့ မ
ိ ေ
္ ခါင္မးုိ ၊ ေရတံေလ်ာက္မ်ားႏွင့္ အကယ္၍ ျဖစ္ႏင
ုိ ္ပါက သင့္ေရတိုင္ကီအတြင္းသို႔ ညစ္ညမ္းမႈ ႐ွိ၊မ႐ွိ ၾကည့္ပါ။

•

ညစ္ညမ္းမႈ႐ွိမည္မွာ ေသခ်ာသျဖင့္ ေရကို စစ္ေဆးရန္ မလိုအပ္ပါ။

•

အကယ္၍ သင့္ေရသည္ ညစ္ညမ္းေနပါက အရသာ၊ အေရာင္ သို႔မဟုတ္ အနံ႔ ေျပာင္းေနမည္ျဖစ္သည္။

•

ညစ္ညမ္းေသာေရကို ေကာက္ကးုံ ရန္ သို႔မဟုတ္ အစားအစာျပင္ဆင္ရန္ မသံုးပါႏွင့္။ ေသာက္သံုးေရအတြက္ အျခားနည္းလမ္း႐ွာပါ။

•

ေသာက္ရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ ေရတိုင္ကီမွေရကို ပန္းျခံထဲတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏ ေသာက္သံုးေရစနစ္တြင္ တိရစၧာန္အေသမ်ား ႐ွိေနပါက ကြ်ႏု္ပ္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ရမည္နည္း။
သင့္အိမ္ေခါင္မိုး၊ ေရတံေလ်ာက္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္ေရတိုင္ကီအတြင္းမွ တိရစၧာန္အေသမ်ားကို ဖယ္႐ွားပစ္ပါ။ လက္အိတ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီးက စြန္႔ပစ္ပါ၊
သင္ေ
့ ရတိင
ု ္ကက
ီ ုိလည္း ျပန္လည္ အသံးု မျပဳမီ ေရာဂါပိးု သတ္ပါ။ ေရကို ပြကပ
္ ြက္ဆေ
ူ အာင္တည္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကလိုရင္း (အေရာင္ခြ်တ္ေဆး) ခပ္ျခင္းျဖင့္
ေရာဂါပိုးသတ္ႏိုင္ပါသည္။
ေရကို ေသာက္သံုးရန္ တည္လိုပါက – အိုး သို႔မဟုတ္ ေရေႏြးကရား၏ ေအာက္ေျခမွ ေရပလံုစီမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ထြက္ေနသည္အထိ တယ္ပါ။ အလိုအေလ်ာက္
ခလုတ္ပိတ္ေသာ ေရေႏြးကရားမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
ကလိရ
ု င္းကိုသးုံ ၿပီး သင္ေ
့ ရတိင
ု ္ကမ
ီ ေ
ွ ရကို ေရာဂါပိုးသတ္ရန္အတြက္ ေဖၚျပပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ သင္ေ
့ ရတိင
ု ္ကီအတြငး္ မွ ေရ ဿçဝှဝ လီတာတိုင္း သင္ ေဘးကင္းစြာထည့္ႏိုင္သည္မွာ •

ခန္႔မွန္း အိမ္သံုး ကလိုရင္း အေရာင္ခြ်တ္ေဆး ဿ၀၅ မီလီလီတာ သို႔မဟုတ္ ဿ၀၅ ဂရမ္ (ေခ်းခြ်တ္ေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရေမႊးမ်ား ပါဝင္သည့္
အေရာင္ခြ်တ္ေဆးမ်ားကို မသံုးပါႏွင့္)၊ သို႔မဟုတ္

•

ခန္႔မွန္း ေရကူးကန္သံုး ကလိုရင္းအရည္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔ခ်က္စက္႐ံုသံုး ကလိုရင္း ၄ှ မီလီလီတာ သို႔မဟုတ္ ၄ှ ဂရမ္၊ သို႔မဟုတ္

•

ခန္႔မွန္း ]ေရကူးကန္သံုး} ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကလိုရင္းအခဲ ကလိုရင္း ၈ မီလီလီတာ သို႔မဟုတ္ ၈ ဂရမ္

သတိျပဳရန္ - လက္ဘက္ရည္ တစ္ဇြန္းသည္ ခန္႔မွန္း ငါးဂရမ္ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။

သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားေသေၾကပ်က္စီးေစရန္ ေရကို အသံုးမျပဳမီ အနည္းဆံုး ၀၄ နာရီ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။
ကလိရ
ု င္းထည္ၿ့ ပီးသည့္အခါ၊ သာမန္မ်က္စျိ ဖင့္ မျမင္ႏင
ုိ ္ေသာ ပိးု မႊားမ်ားေသေၾကပ်က္စးီ ေစရန္ ေရကို အသံးု မျပဳမီ အနည္းဆံးု ၀၄ နာရီ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

မီးေလာင္ၿပီး မည္မွ်အၾကာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေသာက္သံုးေရကန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သနည္း။
အကယ္၍ သင့္တိုင္ကီအတြင္းမွေရသည္ ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ပါက ေသာက္သံုးႏိုင္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္ေခါင္မိုးကို သန္႔႐ွင္းေရးျပဳလုပ္ၿပီးမွသာသို႔မဟုတ္
မိုးေကာင္းေကာင္း မိုး ေကာင္းေကာင္း႐ြာျခင္းၿပီးမွသာ သင့္ ေရဆင္းပိုက္မ်ားကို ျပန္တပ္ပါ။
•

သင့္အတြက္ ေဘးကင္းမွသာ သင့္အိမ္ေခါင္မိုးႏွင့္ ေရတံေလ်ာက္မ်ားမွ ျပာမ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကို ႐ွင္းပါ။

•

သင္ေ
့ ရတိင
ု ္ကသ
ီ ည္ အလြနည
္ စ္ညမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ေလယာဥ္မွခ်ေသာ မီးေလာင္ျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အနံ႔ႏွင့္
အရသာထူးျခားျခင္း မျဖစ္လွ်င္ သန္႔႐ွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေလာက္ပါ။

•

အကယ္၍ သင့္ေရတိုင္ကီကို သန္႔႐်င္းေရးလုပ္လိုပါက ကြ်မ္းက်င္သူကို ငွားရမ္းပါ။ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ အႏၱရာယ္႐ွိပါသည္။

ပိုမို သိေကာင္းစရာမ်ား ရယူရန္
•

ေဒသခံ ေရကား သို႔မဟုတ္ ေရတိုင္ကီ သန္႔႐ွင္းေရး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာနကို
ဆက္သြယ္ပါ။

•

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ မီးေလာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အေထြေထြသိေကာင္းစရာမ်ားအတြက္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ေတာမီးမ်ားဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားေရး ဖုန္းလိုင္း 1800

240 667 ကို ဆက္ပါ။
ေတာမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားအတြက္

Department of Health and Human Services ၏ ေတာမီးမ်ားဆိုင္ရာ

သိေကာင္းစရာမ်ား စာေစာင္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.health.vic.gov.au/environment/bushfires

တြင္ဖတ္႐ႈပါ။

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရ 1 Treasury Place, Melbourne က ခြင့္ျပဳၿပီး ထုတ္ေဝသည္။
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