આગ છી: ધુભાડાથી પ્રબાવલત ઘયની
સાપસપાઈ
સમુદામ ભાહિતી

ુ ાડાની ગાંધ આવે છે . મારે શ ાંુ કરવ ાંુ જોઈએ?
મારા ઘરમાાં ધમ
જો તભારુું ઘય આગ દ્વાયા ક્ષવતગ્રસ્ત થઈ ગયુું િોમ અથલા બુળપામયથી થમેરા ધુભાડાની ગુંઘ આલતી િોમ તો તભાયે આ સ ૂચનોને અનુસયવુું જોઈએ.

તમારા ઘરને હવાદાર ફનાવો
•

ઘયનાું દયલાજા અને ફાયીઓ ખોરી દો.સ ૂમયપ્રકાળ અને તાજી િલા ગુંધને દૂ ય કયલાભાું ભદદ કયળે.

સખત સાટીઓને ધોઈ ો (પર્નિચર, દદવાો અને ાદી)
•

સૌમ્મ સાબુ અથલા હડટર્જન્ટ અને ાણી સાથે અંદયની સાટી ધોઈ રો.

•

સતત ધુભાડો અને ભેળ ભાટે, યફયના િાથભોજા િેયો અને નીચે આેર અનુસાયથી ધોઈ રો: ચાય રીટય ાણીભાું ચાયથી છ ચભચી લૉવળિંગ ાલડય
અને એક ક ઘયે લ ુું ક્રોહયન બ્રીચ ઉભેયી રો. બ્રીચ કન્ટેનય ય આેર સરાભતી વનદે ળોને અનુસયલાનુું િુંભેળા માદ યાખો.

•

યસોઈના લાસણોને હડટયજન્ટ અને ગયભ ાણીથી ધોઈ ળકામ છે અને તેભને ફદયું ગતાને દૂ ય કયલા ભાટે એક મોગ્મ ોલરળ એજન્ટ લડે ોલરળ કયી
ળકામ છે .

નરમ રાચરચીલ ાં ુ ધોઈ કાઢો (ગાદીવાળાં પર્નિચર અને થારી)
•

નયભ ગાદરાઓને તડકા અને લનભાું યાખો.ગાદરાઓને વનષ્ણાત ગાદરા હયેય દ્વાયા સાપ કયલા ળક્ય િોઈ ળકે છે . પેધય તહકમા અથલા પૉભભાુંથી
ધુભાડાની ગુંધ ફિાય કયલી રગબગ અળક્ય છે .

કડાાં
•

કડાુંને ફિાય તડકા અને લનભાું નાુંખો.

•

કોઈણ પ્રબાવલત કડાુંને સાભાન્મ યીતે ધોઇ રો.

•

કડાું યનાું કામભી ડાઘા અને ધુભાડાની ગુંધ ક્યાયે ક, ચાય રીટય ાણીભાું ચાયથી છ ચભચી લૉવળિંગ ાલડય અને એક ક ઘયે લ ુું ક્રોહયન બ્રીચ
ઉભેયીને ધોલાથી દૂ ય કયી ળકામ છે .ધોમા છી, સ્લચ્છ ાણીથી કડાું નીચોલીને તેભને સાયી યીતે સ ૂકલો. િાથભોજા િેયલાનુું અને બ્રીચ કન્ટેનય ય
આેર સરાભતી વનદે ળોને અનુસયલાનુું માદ યાખો. કાજી રેલી જોઈએ કાયણ કે આ વભશ્રણ કડાું બ્બ્રચ કયળે.

કડાાંની ાઇન રનાાં ફાકી કડાાંઓન ાંુ શ?
ાંુ
•

આને પયીથી ધોઈ રેલા જોઈએ કેભકે લન ધુભાડાની કેટરીક ગુંધને દૂ ય કયી છે ળકે છે ; જો કે, ભેળ, કણો અને યાખ િજુ ણ તેભના ય િોઇ ળકે છે .

•

પયીથી ધોવુું સુંલેદનળીર ત્લચા (ઉદાિયણ તયીકે, નાના ફાકની ત્લચા) સુંબવલત દાિકોથી સુયલક્ષત છે તેની ખાતયી કયે છે .

જો મારા ઘરમાાં રાખ અને મેશ હોય તો તે આરોગ્ય ર અસર કરશે?
ઘયગથ્થુ સાટી ય યાખનુું ઓછું સ્તય તભાયા આયોગ્મને નુકસાન કયે તેલી ળક્યતા નથી.

વધ ુ માદહતી માટે
Department of Health and Human Services
Department of Health and Human Services દ્વાયા ઉરબ્ધ, બુળપામય ધુભાડો અને તભાયા આયોગ્મના તથ્મ ત્રકનો અિીં સુંદબય રો:
www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
Environment Protection Authority ર્વક્ટોદરયા
િલાની ગુણલત્તાના વનયીક્ષણ ય લધુ સરાિ ભાટે ઈીએ વલક્ટોહયમાનો 1300 372 842 ય સુંકય કયી ળકો છો.
તમારા ડૉક્ટર
જો ધુભાડાની હયસ્સ્થવતઓને રીધે તભે અથલા તભાયા ઘયભાુંથી કોઈણ વ્મસ્ક્ત કોઈણ પ્રકાયની આયોગ્મની અસયોનો અનુબલ કયો છો, તો તભાયા ડૉક્ટય
તયપથી તફીફી સરાિ ભેલો.
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