پاش ئاگرکەوتنەوە :خاوێنکردنەوەی ئەو مااڵنەی
دووکەاڵوی بوون
زانیاری بۆ کۆمەڵگا

ماڵەکەم بۆنی دووکەڵی لێدێت .دەبێ چی بکەم؟
گەر ماڵەکەت بە هۆی ئاگرکەوتنەوە زیانی بەرکەوتووە و یان پاش ئاگرکەوتنەوە بۆنی دووکەڵی لیدێت ،دەبێ زانیارییەکانی خوارەوە جێبەجێ بکە.

هەوای ماڵەکە بگۆڕە
•

درگا و پەنجەرەکان بکەوە .تیشیکی خۆر و هەوای تازە دەبێتە هۆی لەناوچوونی بۆنی ناخۆش.

ڕووبەرە ڕەقەکان (وەک موبلیات ،دیوار و ڕووی زەوی ماڵەکە) بشۆرەوە.
•

ڕووبەری ناوەوەی ناوماڵ بە سابوونی نەرم یان ئاو و مادەی پاککەرەوە بشۆرە.

•

هەندێک دووکەڵ بە ئاسانی خاوێن نابنەوە .بۆ خاوێنکردنەوەی ئەوان چوار کەچکی چا پاودەری شۆردن و پیاڵەیەک سپیکەرەوە زیاد بکە بە ڕووبەری
ناوماڵ بە چوار لیتر ئاوەوە و بە یارمەتی دەستەوانەی گونجاو ڕووبەرەکە بشۆرە .بەردەوام لە کاتی ئیشکردن بە سپیکەرەوە خاڵەکانی سەالمەتی ڕەچاو بکە.

•

دەکرێ قاپ و قاچی چێشلێنان بە بەکارهێنانی مادەی پاککەرەوە و ئاوی گەرم بشۆریت .بۆ وەبریقەخستنی ئەم قاپ و قاچاخانە دەکرێ مادەی بریقەدارکردنی
گونجاو بەکاربێنیت کە ڕەنگی قاپ و قاچاخەکان کاڵ ناکاتەوە.

موبلیات و ڕووبەرە نەرمەکان بشۆرە (ئەو موبلیاتانە کە ڕووبەریان نەرمە و کەلوپەلی نووستن)
•

ئەو موبلیاتانە کە ڕووبەریان نەرمە لە کەشی سەرئاوەڵە و لەبەردەمی تیشکی خۆر دابنێ .دەکرێ دوشەکەکان بە کەلوپەلی تایبەت بە خاوێنکردنەوەی
دۆشەک ،خاوێن بکەیەوە .سڕینەوە و البردنی بۆنی دووکەڵ لە بالێف و سەرینی پەڕ یان هەوری ئەستەمە.

جلوبەرگ
•

جلوبەرگەکان بخە بەردەمی کەشی ئاوەڵە و بەردەمی تیشک و خۆر.

•

لیباسە دووکەاڵوییەکان بشۆرە.

•

بۆ لەناوبردنی پەڵە بەهێز و دووکەاڵوییەکان دەکرێ چوار کەچی چا پاودەری شۆردن و پیاڵەیەک سپیکەرەوە لەگەڵ چوار لیتر ئاودا تێکەڵ بکەیت و
جلوبەرگەکان لەوێدا بشۆریت .پاش شۆردن ،جلوبەرگەکان لە ئاوی خاوێن هەڵکێشە و وشکیان کەرەوە .لە کاتی بەکارهێنانی سپیکەرەوە دەستەوانەی گونجاو
بەکاربێنە و خاڵەکانی تری سەالمەتیش ڕەچاو بکە .لە کاتی شۆردنی جلوبەرگەکان بەم گیراوەیە دەبێ خاڵەکانی سەالمەتی ڕەچاو بکەیت.

چ بکەین لەگەڵ ئەو جلوبەرگانە کە بە تەنافە هەڵمانواسیون؟
•

ئەم جلوبەرگانە دەبێ دوبارە بشۆردرێنەوە ،چونکە ڕەنگە با بای بۆنی دووکەڵیان البردبێت ،بەاڵم لەوانەیە سووت ،خۆڵەمێش و پارتیکڵی تر هیستا لەسەر
جلوبەرگەکان بێت.

•

شۆردنی دوبارە دەبێتە هۆی ئەوەکە ئەو مادانە لە جلوبەرگەکان بسڕدرێنەوە کە دەبنە هۆی ورووژاندنی پێستی هەستیار (وەک پێستی مندااڵن)

ئاخۆ خۆڵەمیش و دووکەڵێک کە لەناو ماڵ دایە زیان دەگەیێنێتە تەندروستی؟
ڕێژەیەکی کەم خۆڵەمیش کە لەسەر کەلوپەلی ناوماڵ نیشتووە ،بۆ تەندروستی زیانی نییە.
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