پاش ئاگرکەوتنەوە :گەڕانەوە بۆ ماڵەوە لە
ئاسایشدا
زانیاری کۆمەڵگا

پاشماوەی ماڵەکان ،کۆگا و بیناکانی تر یان ئەو بینایە سووتاون و دەکرێ مەترسیان هەیە بۆ تەندروستی وەک پارچەیەک کە کەوتۆتە خوارەوە ،شتی تیژ ،ڕەژی
گڕگرتوو ،ئەو تەالنەی کارەبا کە زیانیان پێگەیشتووە ،دزەکردنی گاز و دیوارێک کە خەریکە دەڕووخێت.
مادەی مەترسیداری بەجێماو لە ئاگرکەوتنەوە مادەکانی خوارەوە لەخۆ دەگرێت:
•

فیبری نەسووت

•

خۆڵەمێش وەک خۆڵەمێشی بەجێماو لە دارەڕا (وەک زەڕنیخ مسی کڕۆم یان )CCA

•

تەپ و تۆز

•

مادەی کیمیایی بەکارهێندراو لە باخ و مەزراکاندا

•

سیلەندەری گازی LP

•

دەرمانەکان

•

کانزا و پاشماوەی بەجێماو لە کەلوپەلی چێشتخانە

•

مادەی تری کیمیایی (وەک بەرهەمی پاککەرەوە)

بەر لە گەڕانەوە بۆ ماڵە خۆت ،ڕاوێژ بکە لەگەڵ خزمەتگوزاری ناوچەیی .گەر دەکرێ ،مندااڵن لە کەلوپەلە سووتاوەکان دوور بکەوە .بەپێچەوانە ،وریاری
ئەوان بە.

وریای خۆت بە
جلوبەرگی پارێزەر لەبەر کەوەک:
•

پێاڵوی قایم و دەستەوانەی تایبەت بە ئیشی قورس

•

جلوبەرگی یەکسەرەی سەفەری (بە قۆڵ و دەلینگی درێژ)

•

دەمامکی P2

دەکرێ لە ڕێگەی شارەوانی یان ناوەندی نۆژەنکردنەوەی فریاگوزاری خۆت ،باکسی وەک جلوبەرگی یەکسەرە ،دەستەوانە و دەمامک دابین بکەیت.
کاتی چوونەدەرەوە لە موڵکەکەت ،دەستەوانە ،جلوبەرگی یەکسەرە و دەمامکەکەت بپێچییەوە و بیخەنە ناو تەنەکەی زبڵ .پاش فرێدانی جلوبەرگ و
کەرەستەکانت ،دەستت بشۆرە .بەر لە لەبەرکردنەوەی دەوبارەی پێاڵوەکانت ،ئەوان خاوێن کەوە.

فرێدانی زبڵەکان
باڵوکردنەوە یان ڕاتڵەکاندنی خۆڵەمێش بەتایبەت خۆڵەمیشی دارەڕا کە تەڕ بووە بە  CCAلە دەوروبەری ماڵەکەت ،تەندروستیت دەخاتە مەترسییەوە .لێکدراوەی
فیبر و کەلوپەلی نەسووت زیاتر لەوە کە زیانیان پێگەیشتووە ،دەکرێ مەترسیدار بن.

خواردن
هەموو ئەو خواردنانەی کە کەوتوونەتە بەردەمی ئاگر یان بە هۆی گەرما گۆڕدراون دەبێ فڕێ بدرێن .ئەمە هەموو ئەو خواردنانە دەگرێتەوە کە بۆگەن بوون و
بۆگەن نەبوون وەک قوتوو و خواردنی قوتووبەند .پچڕانی کارەبا دەبێتە هۆی ئەوە ئەو خواردنانەی کە بۆگەن دەبن و فریز کراون ،بەکار نەهێندرێن.

تانکی ئاو
ئاگرکەوتنەوە ڕێژەیەکی زۆر خۆڵەمێس و دووکەڵ بەرهەم دێنێت و تانکی ئاوەکەی تۆش لەوانەیە پیس بووبێت بە زبڵ ،خۆڵەمیش و ئاژەڵی مندار .گەر ڕەنگی
ئاوەکە گۆڕدراوە و بۆنی ناخۆشە ،بەکاری مەهێنە و دەرخواردی ئاژەاڵنیشی مەدە.

تانکی بۆگەنبوو و چڵکن
لەوانەیە تانکەکە بۆگەنیوەکەت بە هۆی ئاگر الواز بووبێت هەربۆیە بەسەریدا مەڕۆ و سەیارە لێمەخۆڕە .گەر گومانت هەیە لەم کێشەیە لە تانکەکەی خۆتدا ،لە
وەستای ئاو داوای یارمەتی بکە.

وریای خۆت بە.
بۆ ڕەچاوکردنی کێشەی سەالمەتی ،لە موڵکەکەتدا زۆر هاتوچۆ مەکە .لەگەڵ ئەوەشدا گەر ناچار بوویت بۆ ماوەیەک لەوێدا بمێنییەوە ئەم کەلوپەالنەی خوارەوەت
با پێبێ:
•

ئاوی خوارنەوەی پێچراوە

•

(خواردن (ئەو خواردنەوانەی خرا دەبن بخە ناو جانتایەکی فێنک)

•

مەڵحەمی دژەخۆر

• کاڵو
گەڕانەوە بۆ موڵک دەکرێ بێزارکەر بێت و شەکەتت کات .تەندروستی و سەالمەتیت زۆر گرنگە .بۆ ڕاوێژکردنی پسپۆڕانە و خزمەتگوزاری پاڵپشتی دەکرێ
سەردانی  local government relief and recovery centreخۆیت بکەیت.
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