தீ யித்து ஏற்ட்ட ின்ர்: புகைனால்

ாதிக்ைப்ட்ட யட்கடச்
ீ
சுத்தம் செய்தல்
ெமூைத் தையல்

என்னுடைன வட்டில்
ீ
புடை நணக்ைிது ான் என் செய்ன வவண்டும்?
தீனால் உங்ைலகடன யடு
ீ ாதிக்ைப்ட்டிருந்தால் அல்து ைாட்டுத்தீனின் புகை நணம் யெிால்,
ீ
ீங்ைள் இந்த அிவுறுத்தல்ைகப்
ின்ற் வயண்டும்

உங்ைளுடைன வட்டிற்கு
ீ
ைாற்வாட்ை வெதி செய்யுங்ைள்
•

ைதவுைகமம் னன்ல்ைகமம் திந்துயிடுங்ைள் சூரினசயாிமம் சுத்தநா ைாற்றும் ாற்த்கதத் அைற்றும்

ைடிநா வநற்பப்புைடைக் ைழுவவும் (தைாைங்ைள், சுவர்ைள் நற்றும் தடபைள்)
•

ைாபம் குகந்த ெயர்க்ைாபம் அல்து ெகயத்தூகமம் தண்ணகபமம்
ீ
சைாண்டு யட்டின்
ீ
உட்பு வநற்பப்கக் ைழுயவும்

•

ிகத்திருக்கும் புகை நற்றும் ைரிக்கு, பப்ர்க் கைமகைக அணிந்துசைாண்டு, ின்யருயற்கக் சைாண்டு ைழுயவும்: ான்கு
லீற்ர் தண்ண ீரில் ான்கு சதாடக்ைம் ஆறு யகபனா வதக்ைபண்டி ெகயத் தூகமம், ஒரு குயக யட்டுத்
ீ
வதகயக்குரின
குவாரின் ி ீச்கெமம் ைந்து. ி ீச் சைாள்ைத்திலுள் ாதுைாப்பு யமிமுகைகப் ின்ற் எப்வாதுவந ிகயில்சைாள்ை.

•

ெகநனல் ாத்திபங்ைக ெகத்தூள் நற்றும் தண்ணகபக்
ீ
சைாண்டு ைழுயி, திரிகடந்த ித்கத அைற்றுயதற்கு சாருத்தநா
ப்ாக்கும் சாருக உவனாைிக்ைாம்.

சநன்டநனா தட்டுமுட்டுச் ொநான்ைடைக் ைழுவவும் (சநத்டதனா தைாைங்ைள் நற்றும்
டுக்டைப் சாருட்ைள்)
•

சநன்கநனா தட்டுமுட்டுச் ொநான்ைக சயிப்புத்தில் சயனிிலும் ைாற்ிலும் உபயிடவும் சநத்கதைக ிபுணத்துய
சநத்கதைகப் ழுதுார்க்கும் ர் மூநாைச் சுத்தம் செய்னாம். இகுைள் திணிக்ைப்ட்ட தகனகணைள் அல்து
தகபைிிருந்து புகைனின் நணத்கத முழுகநனாை ீக்குயது ொத்தினநில்க.

ஆடைைள்
•

ஆகடைக சயிப்புத்தில் சயனிிலும் ைாற்ிலும் உபயிடவும்.

•

ாதிக்ைப்ட்ட ஆகடைக யமக்ைம் வாவய ைழுவுங்ைள்.

•

ஆகடைிலுள் யிடாப்ிடினா ைகைகமம் புகை நணத்கதமம் ான்கு லீற்ர் தண்ண ீரில் ஆறு வதக்ைபண்டி ெகயத்
தூகமம் ஒரு குயக யட்டுப்
ீ
ாயகக்குரின குவாரின் ி ீச்கெமம் வெர்த்த ைகயகனப் ாயித்துத் வதாய்ப்தன் மூம்
ெிவயகைில் ீக்ைாம். வதாய்த்த ின்ர், ஆகடைகச் சுத்தநா தண்ணரில்
ீ
அெி, ன்கு உப யிடுங்ைள். கைமகைக
அணியகதமம், ி ீச் சைாள்ைத்திலுள் ாதுைாப்பு யமிமுகைகப் ின்ற்றுயகதமம் ிகயில்சைாள்ை. இந்தக் ைகய
ஆகடைக சயிச் செய்மம் என்தால் ையநாைச் செய்ன வயண்டும்.

உடுப்புைடைக் ைானவிடும் சைாடினில் விடுட்ை உடைைடை என் செய்வது?
•

ெிிதவு புகை நணத்கத ைாற்று அைற்ினிருந்தாலும், அயற்ின் நீ து புகைக்ைரி, துைள்ைள் நற்றும் ொம்ல் முதினகய இன்மும்
அயற்ில் இருக்ைாம் என்தால் அயற்க நீ த் வதாய்க்ை வயண்டும்.

•

இவ்யாறு நீ த் வதாய்ப்தால் ொத்தினமுள் எரிச்ெலூட்டும் சாருட்ைிிருந்து எிதில் ாதிக்ைப்டும் ெருநம் (உதாபணநாை,
குமந்கதனின் ெருநம்) ாதுைாக்ைப்டுயது உறுதினாைிது.

என்னுடைன வட்டில்
ீ
ொம்ல் நற்றும் புடைக்ைரினால் ஏற்டும் ஆவபாக்ைின விடைவுைள் உள்ைவா?
யட்டின்
ீ
வநற்பப்புைின் நீ துள் ொம்ின் குகந்த அவுைள் உங்ைலகடன ஆவபாக்ைினத்திற்கு அவைநாைத் தீங்ைாகய அல்.

வநலும் தைவலுக்கு
ஆவபாக்ைினம் நற்றும் நித வெடவைள் திடணக்ைைம்

ைாட்டுத்தீப் புகைமம் உங்ைலகடன ஆவபாக்ைினமும் என் யிபத் தாக ின்யரும் இகணனத்திலுள் Department of Health and

Human Services -இிருந்து யாெிக்ைவும்: www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
Environment Protection Authority விக்வபாரினா

ைாற்ின் தபக் ைண்ைாணிப்புப் ற்ின வநதிை ஆவாெகக்கு 1300 372 842 என் இக்ைத்தில் EPA யிக்வபாரினாகயத்
சதாடர்புசைாள்ாம்.

உங்ைளுடைன டவத்தினர்
ீங்ைள் அல்து உங்ைள் யட்டிலுள்
ீ
எயவபனும் புகைனா சூழ்ிகைால் ஏற்டும் ஏவதனும் சுைாதாப யிகவுைக
அனுயித்தால், உங்ைலகடன கயத்தினரிடநிருந்து நருத்துய ஆவாெககன ாடவும்.

அங்ைீ ைரித்து, சயினிட்டயர்: யிக்வபாரின அபொங்ைம், 1

Treasury Place, Melbourne.
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