ေရႀကီ့ ေရလြ္ဵၿပီ့ခ္ိနး – မိႈႏြငးံ သငးံက္နး့မာေရ့
လူမႈအဖျဲ႕အစညး့အတျကး သိေကာငး့စရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့

မိႈဆိုသညးမြာ သစးပငးပနး့ပငးမ္ာ့ႏြငးံ မညးသညးံတိရစၧာနးမဆို၏ ႐ုပးပစၥညး့ေပၐတျငး ေနထိုငးေသာ မိႈကို ဆိုလိုသညး။ မိႈသညး စျတးစိုၿပီ့ ေလေကာငး့ေလသနး႔
မရႏိုငးေသာေနရာမ္ာ့တျငး အမ္ာ့ဆဵု့ ႐ြငးသနးသညး၊ ၎သညး မ္ိဳ့ေစံ ်ပနးလညး်ဖစးထျနး့ေသာနညး့်ဖငးံ မ္ိဳ့ပျာ့သညး။ ေလႏြငးံလျငးံပါလာေသာ မိႈမ္ိဳ့ေစံမ္ာ့
အိမးအတျငး့႐ြိ စျတးစိုထိုငး့မိႈငး့ၿပီ့ ေလေကာငး့ေလသနး႔ မေကာငး့ေသာေနရာမ္ာ့တျငး က္ေသာအခါ ၎တို႔သညး ႀကီ့ထျာ့ၿပီ့ ်ပနး႔ႏ႕ြဵ သျာ့သညး။
အိမးထဲ႐ြိမိႈအာ့လဵု့ကို ဖယး႐ြာ့ရနး လကးေတျ႕နညး့လမး့ မ႐ြိပါ၊ အေကာငး့ဆဵု့နညး့မြာ မိႈ်ဖစးလာႏိုငးေသာအရာကို ထိနး့သိမး့ရနး ်ဖစးပါသညး။

မိႈက ဘာႏြငးံတူသနညး့။
မိႈကို အၿမဲတနး့ အလျယးတကူ ်မငးေတျ႕ႏိုငးသညးမဟုတးပါ။ အေမႊ့အမြ္ငးေထျ့လိုလို၊ အစျနး့အထငး့၊ ေပက္ဵ်ခငး့လိုလို၊ အေရာငးကျ္တး်ခငး့လိုလို မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ
ေတျ႔ရသညး။ အမ္ာ့ဆဵု့ ေတျ႕ေလံ႐ြိေသာမိႈမ္ာ့မြာ အနကးေရာငး၊ အစိမး့ေရာငး သို႔မဟုတး အ်ဖဴေရာငး်ဖစးသညး။ သို႔ေသား မိႈသညး မီ့ခို့ေရာငးမြသညး လိေမၼားေရာငးမြ
အညိဳေရာငးအထိ အေရာငးမ္ာ့စျာ ်ဖစးနိုငးသညး။

မိႈက လူမ္ာ့ကို မညးသို႔ ထိခိုကးေစႏိုငးသနညး့။
မိႈသညး ႏြာေခါငး့ ပိတး်ခငး့၊ ႏြာေခ္်ခငး့၊ ေခ္ာငး့ဆို့်ခငး့၊ အသကး႐ြဴလြ္ငး တ႐ႊီ့႐ႊီ့အသဵထျကး်ခငး့၊ အသကး႐ြဴ်ခငး့ဆိုငးရာေနရာတျငး ေရာဂါပို့ဝငး်ခငး့၊ ရငးက္ပးပနး့နာ
ေရာဂါကို ပိုဆို့ေစ်ခငး့ႏြငးံ ေဆ့/အစာမ္ာ့ႏြငးံ ဓာတးမတညးံ်ခငး့ကို ပိုဆို့ေစ်ခငး့တို႔ ်ဖစးႏိုငးသညး။ ကိုယးခဵအာ့ က္ဆငး့ေနသူမ္ာ့၊ ေဆ့/အစာမ္ာ့ႏြငးံ
ဓာတးမတညးံသူမ္ာ့၊ ဆို့႐ျာ့ေသာ ရငးက္ပးပနး့နာ သို႔မဟုတး အဆုတး ေရာဂါ႐ြိသူမ္ာ့သညး ပို၍ထိခိုကးႏိုငးေခ္႐ြိပါသညး။

မိႈတို့ပျာ့လာမႈကို ထိနး့သိမး့်ခငး့
မိႈသညး ပျာ့ေသာေနရာမ္ာ့တျငး မ္ကးႏြာ်ပငးမ္ာ့ကို ဖ္ကးဆီ့ႏိုငးသ်ဖငးံ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ သငး မိႈကို ်မငးလြ္ငး်မငး်ခငး့ သိို႔မဟုတး အံန႔ဵရလြ္ငးရ်ခငး့ ဖယး႐ြာ့ပစးႏိုငးလြ္ငး
အေကာငး့ဆဵု့ ်ဖစးသညး။ မိႈၾကာၾကာပျာ့ေလ ၎က ပိုၿပီ့ဒုကၒေပ့နိုငးေလ ်ဖစးသညး။
မိႈစေတျ႕ရလြ္ငး ပထမဆဵု့တာဝနးမြာ စိုထိုငး့သညးံေရေငျ႕ မညးသညးံေနရာမြလာေၾကာငး့ ေဖၐထုတးရနး ်ဖစးသညး။ အိမးအတျငး့မြ မိႈပျာ့ႏိုငးသညးံေနရာမ္ာ့တျငး
ေအာကးေဖၐ်ပပါေနရာမ္ာ့ ပါဝငးသညး •

ေပါငး့ေချ့္ပ္ဵ်ခငး့၊ စိုထိုငး့ဆမ္ာ့်ခငး့ႏြငးံ ေရယိုေနေသာ ပိုကးမ္ာ့ေၾကာငးံ မီ့ဖိုေခ္ာငးမ္ာ့၊ ေရခ္ိဳ့ခနး့မ္ာ့ႏြငးံ အဝတးေလြ္ားစကးထာ့ရာေနရာမ္ာ့

•

ေလဝငးေလထျကး ကနး႔သတးမႈ႐ြိေနသ်ဖငးံ ဗီ႐ိုမ္ာ့ႏြငးံ ေထာငးံခ္ိဳ့မ္ာ့

•

အိမးတျငး့မြ ေလပူထိရာႏြငးံ အိမး်ပငးပမြ ေလေအ့ထိရာ နဵရဵမ္ာ့ႏြငးံ ်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့

•

အပူသကးသာရနး ကာကျယးမႈ မလဵုေလာကး်ခငး့ သို႔မဟုတး အိမးေခါငးမို့မြ မို့ေရ ယိုက္သ်ဖငးံ နဵရဵမ္ာ့ႏြငးံ မ္ကးႏြာက္ကးမ္ာ့

မိႈပျာ့်ခငး့ကို ကာကျယးရနး အပူဓာတး၊ အပူသကးသာရနး ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ ေလဝငးေလထျကးေကာငး့ေအာငး ်ပဳလုပး်ခငး့်ဖငးံ ကာကျယးပါ။ အလျယးကူဆဵု့နညးလမး့မြာ
တဵခါ့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့ ဖျငးံထာ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး။ ရႏိုငးပါက ေလစျနး႔ထုတးေသာစကးမ္ာ့ကို သဵု့ပါ။

ေ်မႀကီ့မြ အစို်ပနးမႈဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့
ေ်မႀကီ့မြ အစို်ပနးမႈဆိုသညးမြာ အုတး သို႔မဟုတး ေက္ာကးနဵရဵတစးေလြ္ာကး ေ်မအစိုဓာတး တကးလာ်ခငး့ကို ဆိုလိုသညး။ ၾကမး့်ပငးေအာကးတျငး ေလဝငးေလထျကး
ညဵံဖ္ငး့ပါက သို႔မဟုတး ၾကမး့်ပငးေအာကးတင
ျ း ေရခို့ေရေငျ႕႐ြိပါက ်ပႆနာကို ပိုဆို့လာေစလိမးံမညး ်ဖစးသညး။
ေ်မႀကီ့မြ အစို်ပနးမႈကို နဵရဵတျငး ေရမဝငးေအာငး တာ့ဆီ့ေသာအရာ အသစးထညးံ်ခငး့ သို႔မဟုတး ေရကာနဵရဵ အသစးထညးံ်ခငး့်ဖငးံ တာ့ဆီ့ႏိုငးသညး။
သငးံအိမးေအာကးေ်ခမြ ေရထျကးေပါကးမ္ာ့ႏြငးံ ေလဝငးထျကးေပါကးမ္ာ့ကို ဖဵု့ကာထာ့မိ်ခငး့ မ်ဖစးေစရနး ဂ႐ုစိုကးပါ။ အေတျ႕အၾကဵဳ႐ြိေသာ အေဆာကးအဦ
ေဆာကးလုပး်ခငး့ဆိုငးရာ အတိုငးပငးခဵက ထို်ပႆနာကို ေ်ဖ႐ြငး့ရနး အ်ခာ့နညး့လမး့မ္ာ့ အၾကဵေပ့ႏိုငးပါသညး။

သငး လုပးေဆာငးႏိုငးသညးမ္ာ့
•

ပိုကးမ္ာ့ ေရစိမးံထျကးေန်ခငး့ႏြငးံ အေဆာကးအဦတျငး႐ြိေသာ အ်ခာ့ချ္တးယျငး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပဳ်ပငးပါ။

•

ေရခ္ိဳ့စဥး၊ ထမငး့ဟငး့ခ္ကးစဥး၊ သို႔မဟုတး ပနး့ကနးေဆ့စကး အသဵု့်ပဳစဥးမြာ ေရခ္ိဳ့ခနး့ႏြငးံ မီ့ဖိုေခ္ာငးတျငး ေလထုတးစကးမ္ာ့ ဖျငးံထာ့ပါ၊ သို႔မဟုတး
်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့ ဖျငးံထာ့ပါ။

•

အဝတးေ်ခာကးေသျ႕စကးမ္ာ့၏ ေလထုတးစကးကို အိမး်ပငးသို႔ လြညးံထာ့ပါ။

•

HEPA filter ှ ကိသ
ု ့ုဵ ၍ ဖုနစ
း ပ
ု ပ
း ါ။

•

မိႈ ်ဖစးလာတိုငး့ ႐ြငး့ပစးပါ။

www.health.vic.gov.au

မိႈကို ဖယး႐ြာ့ၿပီ့ သနး႔႐ြငး့ေစ်ခငး့ႏြငးံပတးသကးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို www.health.vic.gov.au ႐ြိ
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Health ဝကးဘးဆိုကးမြ Removing mould at

စာေစာငးတျငး ဖတးၾကညးံပါ။

ကျ္ႏုးပးသညး မိႈ႐ြိေနေသာအိမးတျငး ငြာ့ေနပါသညး။ မညးသညးံေနရာမြာ အကူအညီ ရႏိုငးပါမညးလဲ။
မိႈပျာ့လာ်ခငး့သညး လျယးကူစျာမသိ်မငးႏိုငးေသာ အေဆာကးအဦဆိုငးရာ ခ္ိဳ႕ယျငး့မႈတစးခုခုေၾကာငးံ ်ဖစးႏိုငးပါသညး။ မိႈသညး ေရတဵေလ္ာကးမ္ာ့၊ သို႔မဟုတး အိမးထဲတျငး
တပးဆငးထာ့ေသာ အ်ခာ့ပစၥည့း မ္ာ့ ပ္ကးစ့ီ ်ခငး့ေၾကာငး်ံ ဖစးပါက အိမး႐ြငးက ်ပငးဆငးေပ့ရပါမညး၊ သို႔ေသား ေဆာငး့ရာသီတျငး မိႈ်ပႆနာမ္ာ့ မေပၐေပါကးေစရနး
အိမးငြာ့်ဖစးသူက လဵုေလာကးေသာ ေလဝငးေလထျကး မ်ဖစးမေန ႐ြိေစရနး တာဝနး႐ြိပါသညး။
အိမးငြာ့မ္ာ့က ေနာကးထပး အၾကဵဉာဏးမ္ာ့ရယူလိုပါက Tenants

Union of Victoria ကို (03) 9416 2577 တျငး ဆကးသျယးပါ။

ကျ္ႏုးပး၏ အိမးတျငး မိႈ႐ြိ၊မ႐ြိ စစးေဆ့သငးံပါသလာ့။
မိႈကို သာမနးအာ့်ဖငးံ ်မငးႏိုငးသညး်ဖစးရာ အိမးတျငး မိႈ႐ြိ၊မ႐ြိ စစးေဆ့ရနးမြာ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ လိုအပးသညးဟု မယူဆႏိုငးပါ။ အကယး၍ သငးက မိႈေၾကာငးံ ညစးညမး့မႈကို
သဵသယ႐ြိၿပီ့ မညးသညးံအတျကး်ဖစးရေၾကာငး့ ႐ြာမေတျ႕ပါက (၎သညး အေခါငး့ေပါကးမ္ာ့ သို႔မဟုတး မ္ကးႏြာက္ကးတင
ျ း ဖဵု့ကျယးေနႏိုငးသညး) ၊ သို႔မဟုတး အကယး၍
သငးက မိႈမပျာ့ေစရနး ကာကျယးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးၿပီ့ေသားလညး့ သငးံမြာ ်ပႆနာမ္ာ့ ဆကးၿပီ့႐ြိေနပါက သငးသညး လုပးငနး့ဆိုငးရာ က္နး့မာေရ့ ပညာ႐ြငး သို႔မဟုတး
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ေဝ့ေရ့ ပညာ႐ြငးတ႔က
ို ို အသဵု့်ပဳပါ။ အခေၾက့ေငျ တစးခုခု်ဖငးံ ထိုပညာ႐ြငးမ္ာ့က ကျ္မး့က္ငးသူ၏
မိ႐
ႈ ြိ၊မ႐ြိ စစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ အၾကဵဉာဏး ဝနးေဆာငးမႈ ေပ့်ခငး့ကို ပဵံပို့ေပ့ႏိုငးပါလိမးံမညး။

ေရႀကီ့ ေရလြ္ဵၿပီ့ခ္ိနး မိႈပျာ့မ္ာ့်ခငး့
ေရႀကီ့ေရလြ္ဵ်ခငး့၊ စိုထိုငး့သညးံေရေငျ႕ လိသ
ု ညးထကး ပို႐ြိ်ခငး့ႏြငးံ အိုငးေနေသာ ေရတို႔က သငးံအိမးတျငး မိႈပျာ့ေစႏိုငးသညးံအတျကး သငးႏြငးံ သငးံမိသာ့စုအတျကး
က္နး့မာေရ့ကို အႏၲရာယး်ဖစးႏိုငးပါသညး။ သငးံအိမးသို႔်ပနးဝငးသညးံအခါ မိႈကို ေတျ႕ရ်ခငး့ ႐ြိ၊မ႐ြိႏြငးံ မိႈတကးေသာအနဵ႔ ရ၊မရကို သတိထာ့ပါ။ အကယး၍ သငးံအိမးသညး
ႏြစးရကးထကးပိုၿပီ့ ေရလႊမး့မို့်ခငး့ခဵရပါက မိႈ မ္ာ့စျာ်ဖစးေနႏိုငးပါသညး။
အိမးကို မိႈပျာ့မ္ာ့်ခငး့ေဘ့မြ ကာကျယးရနး အဓိကေသာံခ္ကးမြာ အိမးကို သနး႔႐ြငး့ေရ့လုပးကာ အ်မနးဆဵု့ (၁၈ နာရီအတျငး့) ေ်ခာကးေသျ႕ေစ်ခငး့ ်ဖစးပါသညး။ သငး
အိမးသနး႔႐ြငး့ေရ့လုပးရနး မစီစဥးမီ စိုထိုငး့ၿပီ့ မိႈတကးေနႏိုငးေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး လူတိုငး့ အလုပးလုပးႏိုငးရနး သငးံေတားၾကသညးမဟုတးေၾကာငး့
သတိမသ
ူ ငးံပါသညး။
ေအာကးတျငး ေဖၐ်ပထာ့သူမ္ာ့သညး ေရလႊမး့မို့်ခငး့ခဵရၿပီ့ခ္ိနး သနး႔႐ြငး့ေရ့ ်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံ ်ပဳ်ပငး်ခငး့ လုပးသညးံအခ္ိနးတျငး ႐ြိမေနသငးံပါ။
•

ကေလ့မ္ာ့ (အသကး ှဿ ႏြစးေအာကး၊ အထူ့သ်ဖငးံ ေမျ့စ ကေလ့မ္ာ့)

•

ကိယ
ု ဝ
း နးေဆာငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့

•

အသကး ၃၂ ႏြစး ေက္ားသူမ္ာ့

•

ကိုယးခဵအာ့ က္ဆငး့ေနသူမ္ာ့၊ ေဆ့/အစာမ္ာ့ႏြငးံ ဓာတးမတညးံသူမ္ာ့၊ ဆိ့ု ႐ျာ့ေသာ ရငးက္ပးပနး့နာ သို႔မဟုတး အဆုတး ေရာဂါ႐ြိသူမ္ာ့

ေအာကးေဖၐ်ပပါအခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးခဲံလြ္ငး သငးံအိမးတျငး မိႈ်ဖငးံ ညစးညမး့ေနသညးဟု ယူဆပါ •

အိမးကို ႏြစးရကးထကးပိုၿပီ့ ေရလႊမး့မို့ခဵရ်ခငး့

•

်မငးႏိုငးေသာ မိႈပျာ့မ္ာ့်ခငး့က (ေရလႊမး့မို့ မခဵမီအခ္ိနးထကး) ပိုမိုက္ယး်ပနး႔ေန်ခငး့

•

ေရေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့သညးမ္ာ့ကို ်မငးႏိုငး်ခငး့ သို႔မဟုတး ်ပငး့ေသာ မိႈအနဵ႔ ရ်ခငး့

ညစးညမး့မႈ က္ယး်ပနး႔ေလ သနး႔႐ြငး့ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး မိမိအတျကး အႏၱရာယး်ဖစးႏိုငးမႈ မ္ာ့ေလ ်ဖစးသညး။ အကယး၍ ထိခိုကးပ္ကးစီ့ေသာ ဧရိယာသညး
က္ယး်ပနး႔ပါက ကျ္မး့က္ငးေသာ သနး႔႐ြငး့ေရ့လုပးငနး့ ပညာသညးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳရနး စဥး့စာ့ပါ။
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ေရ သို႔မဟုတး မိႈေၾကာငးံပ္ကးစီ့ေသာ အရာဝတၳဳ၊ပစၥညး့မ္ာ့ကို သနး႔႐ြငး့ေရ့်ပဳလုပး်ခငး့၊ သို႔မဟုတး ဖယး႐ြာ့်ခငး့မ်ပဳမီ သငးံ အာမခဵကုမၸဏီထဵမြ အၾကဵဉာဏးကို
အၿမဲတနး့ ရယူပါ။

ေရလႊမး့မို့ထာ့ေသာ အိမးတျငး ကျ္ႏုးပးကို ကျ္ႏုးပး မိႈမြ ကာကျယးရနး မညးသညးံအရာမ္ာ့ ဝတးဆငးရမညးနညး့။
အကယး၍ သငးသညး သငးံပစၥညး့မ္ာ့်ပနးယူရနး၊ ပ္ကးစီ့မႈ အေ်ခအေနကို စစးေဆ့ရနး သို႔မဟုတး အေ်ခခဵ သနး႔႐ြငး့ေရ့လုပးငနး့ အခ္ိနးတိုကာလမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး
လာခဲံပါက •

ခိင
ု းခနး႔ေသာ ဖိနပးႏြငးံ ရာဘာ သို႔မဟုတး သာ့ေရလကးအိတးမ္ာ့ ဝတးပါ။

•

ဖိနပးသညး ေရလဵုၿပီ့ ေအာကးခဵမ္ာ့မြာလညး့ ရာဘာ်ဖစးပါက ပိုေကာငး့သညး။

•

သငးက မိႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ထိခိုကးမႈ မ႐ြိလြ္ငး သာမနးအာ့်ဖငးံ အသကး႐ြဴကိရိယာ အသဵု့်ပဳရနး မလိုအပးပါ။

မိႈကို ဖယး႐ြာ့သနး႔စငးေစ်ခငး့ အကယး၍ သငးကမိႈကို ဖယး႐ြာ့ရနး ဆဵု့်ဖတးၿပီ့ပါက ေလဝငးေလထျကးေကာငး့ေအာငး ်ပဳလုပးကာ ေခါငး့ကိုေရမစိုေစရနး ေဆာငး့သညးံ ေခါငး့စျပး၊
ရာဘာလကးအိတးမ္ာ့၊ မ္ကးလဵု့ အကာအကျယး၊ လုပးငနး့သဵု့ အက္ၤီ၊ေဘာငး့ဘီတဲျဝတးစဵု၊ သငးံေလ္ားေသာ ဖိနပးႏြငးံ P1 သို႔မဟုတး

P2 မ္ကးႏြာဖဵု့ (ကုနးမာဆိုငးတျငး

ရႏိုငးသညး) တို႔ကို ဝတး်ဖစးေအာငး ဝတးပါ။
မိႈကို ဖယး႐ြာ့ၿပီ့ သနး႔႐ြငး့ေစ်ခငး့ႏြငးံပတးသကးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို www.health.vic.gov.au ႐ြိ Health ဝကးဘးဆိုကးမြ

home

Removing mould at

စာေစာငးတျငး ဖတးၾကညးံပါ။

ေရႀကီ့ ေရလြ္ဵၿပီ့ခ္ိနး မိႈ နညး့ေအာငး ်ပဳလုပးရမညးံ အဆငးံမ္ာ့
ှ.

သငးံအိမးမြ အိုငးေနေသာေရ ်ဖစးေစသညးံအရာအာ့လဵု့ႏြငးံ မလိုအပးေသာ ေရခို့ေရေငျ႕မ္ာ့ ဖယး႐ြာ့ပါ။

ဿ.

နဵရဵကပး စကၑဴ၊ ဂ္စးပဆမး ေက္ာကးသ႐ျတး ႏြစးဘကးၫႇပး ခ္ပး်ပာ့၊ ေကားေဇာ၊ ေ်ခသူတးခဵုမ္ာ့၊ အိပးရာပစၥညး့၊ ေမျ႕ရာမ္ာ့၊ အိမးေထာငးပရိေဘာဂမ္ာ့၊ ဝါဂျမး့သျတး
အ႐ုပးမ္ာ့၊ အဝတးအထညးမ္ာ့ႏြငးံ ေသခ္ာစျာေ်ခာကးေသျ႕်ခငး့ မ်ပဳႏိုငးသညးံ သို႔မဟုတး သနး႔႐ြငး့ေရ့မလုပးႏိုငးသညးံ အ်ခာ့ စိုေနသညးံ သို႔မဟုတး
ေရေၾကာငးံပ္ကးစီ့သညးံ အရာအာ့လဵု့ကို ဖယး႐ြာ့ပစးပါ။

၀.

မိႈတကးေနေသာ (ေပ္ာံေသာ သို႔မဟုတး ေရစုတးေသာ) အေပါကးငယးမ္ာ့ ပါ႐ြိသညးံ အရာအာ့လဵု့ကို ဖယး႐ြာ့ပစးပါ။

၁.

သငးံ အာမခဵဆိုငးရာ ေတာငး့ဆိုခ္ကးကို စိစစးမႈ မၿပီ့မခ္ငး့ ပ္ကးစီ့ေသာ သို႔မဟုတး ဖယး႐ြာ့ထာ့ရသညးံ အရာမ္ာ့ကို အိမးအ်ပငးဘကး႐ြိ လဵု်ခဵဳေသာ၊ သနး႔႐ြငး့ေသာ
ေ်ခာကးေသျ႕သညးံ ဂိုေဒါငး သို႔မဟုတး ကာ့ဂိုေဒါငးထဲတျငး ယာယီအာ့်ဖငးံ ထာ့ပါ။

၂.

ၾကမး့်ပငးမ္ာ့၊ နဵရဵမ္ာ့၊ မီ့ဖိုေခ္ာငး၊ ေရခ္ိဳ့ခနး့ႏြငးံ အဝတးေလြ္ားေနရာတို႔ အပါအဝငး ထိခိုကးမႈ႐ြိေသာ ေနရာအာ့လဵု့ကို သနး႔႐ြငး့ေရ့လုပးပါ၊ ေရာဂါပို့ သတးပါ။

၃.

အိမးကို ေလသလပးထာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ေ်ခာကးေသျ႕ေအာငး လုပးယူ်ခငး့ကို (ဥပမာ၊ ပနးကာမ္ာ့ သို႔မဟုတး စိုထိုငး့်ခငး့ ပယးဖ္ကးေသာ ကိရိယာမ္ာ့်ဖငးံ)
ေတာကးေလြ္ာကး ်ပဳလုပးကာ ေ်ခာကးေသျ႕ပါေစ။

ေရႀကီ့ ေရလြ္ဵၿပီ့ခ္ိနး အိမးကို ေ်ခာကးေသျ႕ေအာငး ်ပဳလုပး်ခငး့
ေရလႊမး့မို့ၿပီ့ခ္ိနး သငး အိမးသို႔်ပနးဝငးသညးံအခါ အိမးကို ေလဝငးေစရနး တဵခါ့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့ကို ဖျငးံပါ။ စိတးခ္ရၿပီ့ ေဘ့ကငး့သညးံ လြ္ပးစစးဓာတးအာ့လညး့
်ပနးလညးရ႐ြိသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး ပနးကာမ္ာ့ သို႔မဟုတး စိုထိုငး့်ခငး့ ပယးဖ္ကးေသာ ကိရိယာမ္ာ့်ဖငးံ အိမးကို ေ်ခာကးေသျ႕ေအာငး ်ပဳလုပးပါ။
ေလေအ့ေပ့စကး သို႔မဟုတး တစးအိမးလဵု့ကို ပငးမဘျိဳငးလာမြ အပူေပ့သညးံစဵနစးတို႔ကို ေရလြ္ဵ်ခငး့ေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့မႈ၊ ညစးညမး့မႈ မ႐ြိမြသာလြ္ငး အသဵု့်ပဳသငးံပါသညး။
အကယး၍ သငးက ညစးညမး့မႈ ႐ြိသညးဟု ယူဆပါက ထိုစဵနစးမ္ာ့ကို ကျ္မး့က္ငးသူအ်ဖစးသတးမြတးခဵရသူက သနး႔႐ြငး့ေရ့်ပဳလုပး်ခငး့၊ စစးေဆ့်ခငး့ မလုပးရေသ့ပါက
မသဵု့ပါႏြငးံ။

ပိုမို သိေကာငး့စရာမ္ာ့ ရယူရနး
•

အကယး၍ သငး သို႔မဟုတး သငးံအိမးေထာငးစုထဲမြ တစးဦ့ဦ့ ေနမေကာငး့်ဖစးပါက သငးံေဒသခဵဆရာဝနးထဵမြ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အၾကဵÓဏးရယူပါ။

•

ပိုမိုသိေကာငး့စရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ အကူအညီအတျကး သငး ၿမိဳ႕နယး ေကာငးစီ၏ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ က္နးမာေရ့ ဌာနကို ဆကးသျယးပါ။

ဗစးတို့ရီ့ယာ့်ပညးနယးအစို့ရ 1 Treasury Place, Melbourne က ချငးံ်ပဳၿပီ့ ထုတးေဝသညး။

© မူပိုငး ဗစးတို့ရီ့ယာ့်ပညးနယးအစို့ရ Department of Health and Human Services, ဿွှ၃ ခုႏြစး ေဖေဖၐဝါရီလ

After a flood: mould and your health / Burmese

3

