پس از حریق :تازگشت امن ته خانه
هعلْهات بشای هشدم

خاًَ ُا ،اًباسُا ّ عایش بٌا ُا ّ تعویش ُا کَ دس حشیك عْختَ اًذ هوکي اعت اص خْد خطشات بالمٍْ صحی بَ جای گزاسًذ اص جولَ چیضُایی کَ افتادٍ اًذ،
چیضُای ًْک تیض ،رغال ُای ًین-عْص ،عین ُای بشق صذهَ دیذٍ ،گاصُای ًؾت ؽذٍ ّ یا دیْاس ُای عغت ؽذٍ هی باؽٌذ.
چیضُای خطشًاکی کَ بایذ پظ اص اص آى حشیك آگاٍ بْد عباستٌذ اص:
•

اصبغت ((asbestos

•

خاکغتش ،بخصْؿ اص چْب ُایی کَ با هْاد کیویاّی تیواس ؽذٍ (هاًٌذ هظ کشّم اسعٌات یا ’)‘CCA

•

سیض گشد (غباس)

•

هْاد کیویاّی باغچَ یا هضسعَ

•

عیلٌذسُای گاص هایع تیلی

•

دّا ُا

•

پظ هاًذٍ ُای فلضی ّ عایش پظ هاًذٍ ُا کَ پظ اص عْختي عاهاى ُای خاًگی بش جای هی هاًٌذ

•

عایش هْاد کیویاّی هعوْلی (بشای هثال ،فشاّسدٍ ُایی کَ بشای ًظافت بَ کاس هی سًّذ).

با اداسٍ خذهات عاجل هحل تاى تواط بگیشیذ کَ آیا باصگؾت ؽوا بَ خاًَ اهي هی باؽذ ّ یا خیشُ .ش ّلت اهکاى داؽت ،کْؽؼ کٌیذ اص بشدى اطفال بَ خاًَ ایی
کَ دچاس حشیك ؽذٍ پشُیض کٌیذ .اگش ایي کاس سا هی کٌیذ ،یمیي حاصل ًواییذ کَ دس ُوَ اّلات هْسد هحافظت باؽٌذ.

از خودتان محافظت کنید
کاال ُای هحافظت کٌٌذٍ بش کٌیذ ،اص جولَ:
•

بْت با دّام ّ دعتکؼ ُای کاسی بغیاس هحکن )(heavy-duty

•

سّپْػ یک باس هصشف (کَ آعتیي بلٌذ ّ پتلْى ُن داؽتَ باؽذ)

•

هاعک ُای صْست P2

ؽوا هی تْاًیذ بَ یک بغتَ ای کَ داسای سّپْػ ،دعتکؼ ،هاعک صْست ُن باؽذ اص طشیك ؽاسّالی ) (councilهحلی تاى یا هشکض باصیافت هْاسد عاجل
دعتشعی داؽتَ باؽیذ.
ّلتی کَ خاًَ سا تشک هی کٌیذ ،دعتکؼ ،سّپْػ ّ هاعک صْست سا دس یک خشیطَ صبالَ لشاس دُیذ .پظ اص دس آّسدى لباط ّ چیضُای هحافع ،دعتاى خْد سا
خْب بؾْییذ.

تدتیر چیسهای زائد
بَ ُن صدى ّ پخؼ کشدى خاکغتش دس اطشاف خاًَ کاس ًا اهٌی اعت ،بخصْؿ اگش چْب ُایی کَ با هْاد کیویاّی تیواس ؽذٍ اًذ )(CCA-treated timber
عْختَ ؽذٍ باؽٌذ .اگش چیضُای داسای اصبغت دس خاًَ تاى یا عایش تعویش ُا صذهَ دیذٍ اًذ ،اکٌْى ایي ُا ضشس داسًذ.

مواد خوراکی
ُوَ هْاد خْساکی کَ دس اثش حشیك صذهَ دیذٍ اًذ ،یا تحت تأثیش گشها بْدٍ اًذ بایذ دّس سیختَ ؽًْذ .ایي ؽاهل هْاد خْساکی فاعذ ؽذًی ّ غیش فاط ؽذًی ُش دّ
اعت ،هثال لْطی ُای هْاد خْساکی کٌغشّ ؽذٍ ،یا هْاد خْساکی بغتَ بٌذی ؽذٍ .سفتي بشق باعث هی ؽْد هْاد خْساکی فاعذ ؽذًی کَ دس یخچال بْدٍ اًذ بشای
خْسدى ًا اهي ؽًْذ.

تانک های آب
حشیك بیؾَ صاس هماداس صیادی دّد ّ خاکغتش تْلیذ هی کٌذ ّ تاًک آب ؽوا هوکي اعت بَ علت پظ هاًذٍ ُا ّ خاکغتش یا حیْاًات هشدٍ آلْدٍ ؽذٍ باؽذ .اگش آب
هضٍ ،سًگ یا بْی غیش عادی داسد آى سا ًٌْؽیذ ّ بَ حیْاًات ُن ًذُیذ.

سپتیک تانک )(Septic tanks
عپتیک تاًک (تاًک فاضل آب خاًَ) دس اثش حشیك هوکي اعت ضعیف ؽذٍ باؽذ ،بٌا بش ایي بش سّی آى ساًٌذگی ًکشدٍ ّ ساٍ ًشّیذ .اگش هظٌْى ُغتیذ کَ بَ
عپتیک تاًک خاًَ ؽوا آعیبی ّاسد ؽذٍ ،با یک ًل دّاى داسای جْاص (کَ الیغٌظ ًل دّاًی داسد) تواط بگیشیذ تا آى سا اسصیابی ًوایذ.

مواظة خودتان تاشید
بٌا بَ دالیل ایوٌی ،کْؽؼ کٌیذ هذتی کَ دس خاًَ هی گزساًیذ کن باؽذ .لیکي ،اگش ؽوا بشای هذت طْالًی دس خاًَ هی هاًیذ ،یادتاى باؽذ چیضُای ریل سا ُوشاٍ
داؽتَ باؽیذ:
•

بْتل ُای آب آؽاهیذًی

•

هْاد خْساکی (خْساکی ُای فاعذ ؽذًی بایذ دس جای خٌگی هاًٌذ اعکی ّ یا خشیطَ ُای خٌک کي ًگِذاسی ؽًْذ)

•

کشین ضذ آفتاب

•

یک عشپْػ (کالٍ).

باصگؾتي بَ خاًَ هوکي اعت ًاساحت کٌٌذٍ ّ هاًذٍ کٌٌذٍ باؽذ .هِن اعت کَ اص خْدتاى هْاظبت کٌیذ .هؾاّسٍ تخصصی ّ خذهات حوایتی اص طشیك اعاًَ ُای
دّلت هحلی ّ هشاکض باصعاصی دس دعتشط هی باؽٌذ.
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