پظ اص آتؼ عْصی :آب آؽاهیذًی اختقافی ّ
ایوٌی هخضى رخیشٍ آب
اطالػات تشای جاهؼَ هحلی

چٌاًچَ عاکي هٌطمَ ای ُغتیذ کَ دس آى آتؼ عْصی جٌگلی اتفاق افتادٍ اعت ،احتوال داسد آّاس ،خاکغتش ،حیْاًات تلف ؽذٍ ّ پیؾگیشًذٍ ُای آتؼ
ُْاتشدی ،هخضى رخیشٍ آب آؽاهیذًی ؽوا سا آلْدٍ کشدٍ تاؽٌذ.
اگش طؼن ،ظاُش ّ تْی آب غیش هؼوْل تٌظش هی سعذ ،اص آؽاهیذى ّ خْساًذى آى تَ حیْاًات خْدداسی کٌیذ.
ُشگض ًثایذ اص آب سّدخاًَ ّ یا ًِش تشای آؽاهیذى یا تِیَ غزا اعتفادٍ کشد ،هگش ایٌکَ تذسعتی تقفیَ ؽذٍ تاؽذ.
هقشف آب گشفتَ ؽذٍ اص گْدال ُای ػویك یا چاٍ ُا ایوي اعت.

چگونو هی توانن اص آلودگی هخضن رخیشه آب آشاهیذنی جلوگیشی کنن؟
لثل اص آتؼ عْصی جٌگلی:
• اص تغتَ تْدى کاهل هخضى رخیشٍ ّ اعتوشاس دس ًگِذاسی آى اطویٌاى حافل کٌیذ
• تَ هحض احغاط خطش ّلْع آتؼ عْصی اتقال لْلَ ُای ّسّدی تَ هخضى سا لطغ کٌیذ
تؼذ اص آتؼ عْصی جٌگلی:
ا
• تٌِا هْلؼی لْلَ ُای ّسّدی سا ّفل کٌیذ کَ تام کاهال تویض (یا تقْست دعتی ّ یا تؼذ اص تاسػ تاساى ؽذیذ) ؽذٍ تاؽذ.

اگش قبل اص آن آنکو بتوانن لولو ىای وسودی سا قطع کنن ،باسان بباسد ،چو کاس کنن؟
•
•
•
•
•

لثل اص هقشف آب ،تام خاًَ ّ ًاّداى سا تشسعی کٌیذ ّ ،دس فْست اهکاىً ،گاُی تَ دسّى هخضى تشای ؽٌاعائی ػالئن آلْدگی تیاًذاصیذ.
ًیاصی تَ آصهایؼ کیفیت آب ًیغت ،صیشا آلْدگی هؼوْلا ّاضح اعت.
دس فْست آلْدگی آب ،طؼن ،سًگ یا تْی آى تغییش خْاُذ کشد.
ًثایذ اص آب آلْدٍ تشای آؽاهیذى ّ تِیَ غزا اعتفادٍ کشد .اص هٌاتغ ثاًْی تشای تِیَ آب اعتفادٍ کٌیذ.
آب هخضًی کَ هٌاعة آؽاهیذى ًثاؽذ سا هی تْاى تشای آتیاسی اعتفادٍ کشد.

اگش دس سیستن آب آشاهیذنی جسذ حیوانات تلف شذه وجود داشت ،چو کاس کنن؟
اص دعتکؼ تشای تشداؽتي جغذ حیْاًات تلف ؽذٍ اص پؾت تامً ،اّداى یا داخل هخضى رخیشٍ آب ،اعتفادٍ کٌیذ .پظ اص اعتفادٍ ،دعتکؼ ُا سا دّس
اًذاختَ ّ هخضى آب سا لثل اص اعتفادٍ هجذد ،ضذ ػفًْی کٌیذ .آب سا هی تْاى اص طشیك جْؽاًذى عشیغ ّ ،یا اعتفادٍ اص کلش (آب ژاّل) ضذ ػفًْی
کشد.
تشای جْؽاًذى آب جِت هقشف آؽاهیذًی :آب سا اص طشیك گشم کشدى آى تجْؽاًیذ تا حثاب ُای ُْا تطْس پیْعتَ ّ عشیغ دس کف لاتلوَ یا کتشی
ظاُش گشدد .کتشی ُای تا دکوَ خاهْػ ّ سّؽي اتْهاتیک هٌاعة ُغتٌذ.
تشای ضذ ػفًْی کشدى هخضى آب تا کلش ،دعتْسالؼل ُای صیش سا سػایت کٌیذ:
تَ اصای ُش  0111لیتش آب دس هخضى ،هی تْاًیذ هْاد صیش سا تا ایوٌی کاهل تَ آى اضافَ کٌیذ:
• تمشیثا ا  021هیلی لیتش یا  021گشم کلش آب ژاّل هقشف خاًگی  4دسفذی (اص اعتفادٍ اص آب ژاّل حاّی هْاد ؽْیٌذٍ یا هؼطش خْدداسی
کٌیذ) ،یا
• تمشیثأ  41هیلی لیتش یا  41گشم کلش هایغ هخقْؿ اعتخش یا کلش کاسخاًَ لثٌیات  02.1دسفذی ،یا
• تمشیثأ  8هیلی لیتش یا  8گشم کلش داًَ ای هخقْؿ "اعتخش"  51دس فذی

تزکش :یک قاشق چایخوسی تقشیبا بشابش است با پنج گشم.

لثل اص هقشف آب ،حذ الل  24عاػت فثش کٌیذ تا هیکشّ اسگاًیضم ُا ًاتْد ؽًْذ.
پظ اص کلش صدى ّ ،لثل اص هقشف آب ،تایذ حذالل  22عاػت فثش کٌیذ تا هیکشّ اسگاًیضم ُا ًاتْد گشدًذ.

چو هذت پس اص آتش سوصی هی توانن اص هخضن رخیشه آب آشاهیذنی استفاده کنن؟
اگش آب دسّى هخضى ؽوا آلْدٍ ًؾذٍ اعت ،آؽاهیذى آب ایوي خْاُذ تْد .تا ایٌحال ،تا صهاًیکَ تام خاًَ تویض ًؾذٍ اعت یا تاسػ تاساى ؽذیذ ًذاؽتَ
ایذ ،اص اتقال هجذد لْلَ ُای ّسّدی خْدداسی کٌیذ.
• فمظ دس فْست ّجْد ؽشایظ ایوي تَ ًظافت خاکغتش ّ آّاس سّی تام ّ ًاّداى هثادست ّسصیذ.
• پظ اص آتؼ عْصی ،تویض کشدى هخضى رخیشٍ آب ضشّسی ًیغت ،هگش ایٌکَ تؾذت آلْدٍ ؽذٍ تاؽذ یا تؼلت اعتفادٍ اص پیؾگیشًذٍ ُای آتؼ
ُْاتشدی ،تْ ّ طؼن آى غیش طثیؼی تاؽذ.
• اگش هی خْاُیذ هخضى آب سا تویض کٌیذ ،تِتشیي ساٍ تکاس گشفتي یک هتخقـ اعت .کاس کشدى دس فضای تغتَ خطشًاک اعت.

بشای اطالعات بیشتش
• تشای هخضى حول آب ّ تویض کٌٌذٍ ُای هخاصى ،تا لغن تِذاؽت صیغت هحیطی ؽِشداسی هحل تواط تگیشیذ.
• تشای اطالػات کلی دس هْسد آتؼ عْصی دس ّیکتْسیا ،تا خظ اطالع سعاًی آتؼ عْصی جٌگلی ّیکتْسیا تَ ؽواسٍ  0811241551تواط
تگیشیذ.
تشای کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد تِذاؽت ػوْهی ،تَ تشگَ ُای اطالع سعاًی آتؼ عْصی جٌگلی هْجْد دس عایت ّاحذ تِذاؽت صیغت
هحیطی Department of Health and Human Services ،تَ ًؾاًی صیش هشاجؼَ کٌیذ.
www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
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