پس از حریق :آب اشاهیدًی خصوصی و ایوٌی
تاًک ُای آب
هعلوهات برای هردم

اگر غوا در یک هٌطمَ تْد ّ تاظ داریذ کَ تحت تأثیر حریك تیػَ زار اضت ،آب آغاهیذًی غوا هوکي اضت تا پص هاًذٍ ،خاکطتر ،حیْاًات هردٍ یا تازدارًذٍ ُای
آتع کَ از ُْا پخع غذٍ اًذ آلْدٍ غذٍ تاغذ.
اگر آب هسٍ ،رًگ یا تْی هتفاّتی داغت ،آى آب را ًٌْغیذ ّ تَ حیْاًات ُن ًذُیذ.
آب دریاُا ّ اًِار را ُرگس ًثایذ ترای آغاهیذى تَ کار ترد یا تا آى خْراک پخت هگر ایي کَ تَ درضتی تصفیَ غذٍ تاغٌذ.
آب ُایی کَ از چاٍ ُای عویك تَ تاال کػیذٍ هی غًْذ ترای اضتفادٍ اهي هی تاغٌذ.

چطور هی تواًن هاًع از ایي شوم کَ تاًک آب آشاهیدًی هي آلودٍ شود؟
لثل از حریك تیػَ زار:
•

اطویٌاى حاصل کٌیذ کَ تاًک غوا عایك تٌذی ّ تَ خْتی ًگِذاری غْد

•

تَ هحط ایٌکَ احتوال خطر حریك تیػَ زار پیع آهذً ،ل آب ّرّدی تَ تاًک تاى را لطع کٌیذ.

پص از حریك تیػَ زار
•

فمط ّلتی ًل ّرّدی آب را تاز کٌیذ کَ تام خاًَ را پاک کردٍ تاغیذ (یا دضتی ّ یا پص از تارظ غذیذ ّ غطتَ غذى تام).

اگر قبل از ایٌکَ بتواًن ًل ورودی را قطع ًواین بارش آهد چی؟
•

لثل از ایٌکَ از آب تاًک اضتفادٍ کٌیذ ،تام خاًًَ ،اّداى ُا ّ در صْرت اهکاى تَ درّى تاًک تٌگریذ ّ تَ دًثال یافتي عالئن آلْدگی تاغیذ.

•

اهتحاى آب ظرّرتی ًذارد چْى آلْدگی هعوْال ّاظح اضت.

•

اگر آب تاًک غوا آلْدٍ غذٍ تاغذ ،هسٍ ،رًگ ّ تْی آى تذل هی غْد.

•

آب آلْدٍ را ًثایذ ترای ًْغیذى یا تیار کردى خْراک هْرد اضتفادٍ لرار داد .ترای آب آغاهیذًی از هٌیع دیگری اضتفادٍ کٌیذ.

•

آب تاًک کَ هٌاضة آغاهیذى ًثاغذ ترای آتیاری تاغچَ لاتل اضتفادٍ اضت.

اگر در آب آشاهیدًی هي حیواى هردٍ ای یافت شد چَ کار باید اًجام دُن؟
دضتکػی تپْغیذ تا حیْاى هردٍ را از تام خاًًَ ،اّداى ُا ّ یا از تاًک آب تاى خارج کٌیذ .پص از ایي کار دضتکع خْد را دّر اًذازیذّ ،لثل از اضتفادٍ هجذد از
آب تاًک ،آى را ظذ عفًْی کٌیذ .ظذعفًْی کردى آب را هی تْاى تا جْظ آّردى آب یا تا اضتفادٍ از کلر ) (bleachاًجام داد.
ترای تَ جْظ آّردى آب ترای ًْغیذى :آب را گرم کٌیذ تا ایٌکَ کاهال تَ جْظ آیذ ّ حثاب ُای ُْا از تَ دیگ یا چایجْظ تَ ضرعت تاال تیایٌذ .چایجْظ
ُایی کَ خْد کار پص از تَ جْظ آهذى گل هی غًْذ ُن هٌاضة هی تاغٌذ.
ترای ظذ عفًْی کردى تاًک تا کلر از دضتْرالعول ریل اضتفادٍ کٌیذ:
ترای ُر  00111لیتر آب ،در تاًک هی تْاًیذ در عیي اهٌیت همادیر ریل را اظافَ کٌیذ:
•

ًسدیک تَ  021هیلی لیتر یا  021گرم کلر رًگ تر خاًگی  4فیصذ )( (4 per cent chlorine household bleachاز تَ کار تردى رًگ تر ُایی
کَ دارای کف کٌٌذٍ ُا ّ یا عطر تاغٌذ پرُیس کٌیذ) ،یا

•

ًسدیک تَ  41هیلی لیتر یا  41گرم از کلر هایع  0201فیصذ کَ ترای حْض آب ّ یا ترای فاتریکَ ُای لثٌیات اضت ،یا

•

ًسدیک تَ  8هیلی لیتر یا  8گرم از داًَ ُای کلر  51فی صذ کَ هْرد اضتفادٍ در حْض ُای آب هی تاغذ.

به یاد داشته باشید :یک قاشق چایخوری از آن تقریبا ً پنج گرم است0

دضت کن  24ضاعت صثر کٌیذ تا هیکرب ُا از تیي ترًّذ ّ تعذ آى آب را هصرف کٌیذ.
پص از افسّدى کلر ،دضت کن تایذ  24ضاعت صثر کٌیذ تا هیکرّ ارگارًیطن ُا از تیي ترًّذ ّ تعذ آى آب را هْرد اضتفادٍ لرار دُیذ.

چَ هدت بعد از یک حریق ،هی تواًن از آب تاًک خود بٌوشن؟
اگر آب هْجْد در تاًک غوا آلْدٍ ًػذٍ تاغذًْ ،غیذى آب تاًک اهي اضت .لیکي ،دّتارٍ ًل را تَ تاًک هتصل ًکٌیذ تا ایٌکَ تام کاهال پاک غْد یا ایٌکَ ایي کار
را پص از تارظ غذیذ ّ خْب غطتَ غذى تام اًجام دُیذ.
فمط ّلتی اًجام ایي کار اهي تاغذ ،پص هاًذٍ ُا ّ خاکطتر حریك را از تام ّ آب رُّا (ًاّداى ُا) پاک کٌیذ.
•

ظرّرتی ًیطت کَ تاًک خْد را پص از یک حریك تویس کٌیذ هگر ایٌکَ کاهال آلْدٍ غذٍ ،تْ ّ هسٍ آى هعوْالً در ًتیجَ پاغیذى ُْایی تازدارًذٍ ُای آتع
آلْدٍ غذٍ تاغذ.

•

اگر هی خْاُیذ تاًک خْد را پاک کٌیذ ،تِتر اضت از یک هتخصص اضتفادٍ کٌیذ .کار کردى در یک فصای هحذّد خطرًاک اضت.

برای هعلوهات بیشتر
•

ترای یافتي کطاًی ترای تویس کردى آب ُایی کَ در هحل حول هی غًْذ ّ یا تاًک ُای آب ،تا تخع صحت هحیط زیطت غارّالی هحل تواش تگیریذ.

•

ترای هعلْهات عوْهی راجع تَ حریك در ّیکتْریا  ،تا خط هعلْهاتی حریك تیػَ زار ّیکتْریا ) (Victorian Bushfire Information Lineغوارٍ
تیلفْى  1800 240 667تواش تگیریذ.

ترای هعلْهات تیػتر راجع تَ حریك تیػَ زار ّ یا صحت عوْهی ،تَ ّرق هعلْهاتی حریك تیػَ زار از ّاحذ صحت هحیط زیطت در Department of
 Health and Human Servicesتَ ًػاًی ریل www.health.vic.gov.au/environment/bushfires :هراجعَ کٌیذ.
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