تعذ از آتش سْزی :پاک کاری خاًۀ دّد زدٍ
شْدٍ
هالْهات تلذی اجتواع

خانۀ مہ بٌی دًد ُمٌتہ .چی بایذ کہ نٌ؟
شوْ تْسظ آتش یا دّ ِد آتش جٌگلی صذهَ دیذٍ ُ
اگہ خاًۀ ُ
شوْ تایذ رٌُوایی ُای زیر رٍ تعقیة کٌَیي.

ىٌای خانۂ خٌدًنخٌ ره تازه کنین
•

درّازٍ ُا ّکلکیي ُا رٍ تاز کٌَیي .رّشٌی آفتاب ّ ُْای تازٍ تذ تْیی رٍ دّر ُهْسازٍ.

سطٌح سخت ره بطٌئین(فرنیچر ،دیٌال ىا ً کف ىای اتاقيا)
• رّ یا کف داخل رٍ قٌجغۀ صاتْى هالین یا هْا ِد پاک کاری ّآب تشْئیي.
• تلذی دّد هقا ِّم /پایذار ّسیاُی دّد ،دستکش راتری پْشیذٍ ّ قٌجغۀ ای چیسُا تشْئیي :چارتا شش قاشق چایخْری پْدرکاالشْیی ّ یک پیالہ
تلیچ کلْر خاًہ رٍ دٍ چار لیتر آب گذ َکہ ًیي .دٍ یاد دشتہ تاشیي کہ ُویشَ رٌُوْدُای هحافظتی رٍ کہ دٍ هحوْلۀ تلیچ (هادۀ کیویاّی کہ رًگ
رٍ ُهْترٍ)استہ تعقیة ُ
شًْیي.
• ظرّف پُخت ّپس رٍ قٌجغۀ دیترجٌت/هْاد کیویاّی ّ آب گرم تشْئیي ّ قٌجغۀ هْاد پا ِلش  ،پا ِلش کٌَیي تا رًگ خْدرٍ ِتہ کشَ.

اثاثیۀ نرم ره بطٌئین (فرنیچر تکو یی یا پٌش ضُذه ً رًی کص رًجایی ًغیرۀ بسترخٌاب)
• اثاثیۀ ًرم رٍ دٍ تیرّى دٍ آفتاب ّتاد ُّْای تازٍ پُْرتہ کًْیي .تْشک ُا شایذ تْسظ یگْ شخص هسلکی پا کاری ّ ترهین ُ
شًَْ .ای یگْ کار
ًاهوکي استہ کہ تْی دّد رٍ از تالشت ُای پردار یا سفٌج دار دّر کٌَیي.

جامو ًکاال
• کاال ّجاهہ رٍ دٍ تیرّى دٍ آفتاب ّتاد ّ ُْای تازٍ پُْرتہ َکہ ًیي.
• جاهَ ّکاال رٍ کہ دّد دٍ آى اثرکذٍ ًْرهال ُ
شست ّشْ کہ ًَیي.
• لکہ ُای ُهقا ِّم ّ دّدتْی رٍ هیتٌیي تعضی ّختا از جاهَ ّکاال تشْئین شش قاشق چای خْری پْدر کاال شْیی ّیک پیالَ تلیچ کلْر خاًَ رٍ دٍ
چار لیتر آب گذ کٌَیي .تعذ از ُ
ششت ّشْ کاال رٍ قٌجغۀ آب صاف ِتشپیلیي ّآى رٍ خْب خشک کٌَیي .دٍ یاد دشتہ تاشیي کَ دستکش تپْشیي
ُ
ُ
ُ
هْاظثت تایذ دٍ ای هخلْط تلیچ ّکاال ّجاهَ دٍ ًظرگرفتَ شًَْ.
ّرٌُوْدُای رٍ کَ دٍ هحوْلۀ تلیچ ًْشتَ شذٍ تعقیة شًْیي.
ِ

ده بارۀ جامو ًکاالیکو ده تناب مانذه بٌد چی ضٌُنو؟
شستہ ُ
• ای کاال ّجاهہ تایذ دّتارٍ ُ
شًَْ چہ تاد ُّْا شایذ دّدتْی رٍ از آى ُا دّر کذٍ تاشَ ،تِرحال سیاُی دّد ،تْتَ ُا ّخاکستر ٌُْز ُن
تاالی آى ُا خات تْد.
تطْرهثال ،جلذ یگْکْدک یا تچَ) از تخریش هوکي هحافظت ُ
شستَ ُهْشٌہ هتْجہ جلذ ّپُْست حساش ُ
• ّختیکَ دّتارٍ ُ
شًَْ.
شًْیي(
ِ

آیا ده خانۀ مو اثرات صحی از خا ِکستر ًسیاىی دًد خات بٌد؟
سطْح پائیي خا ِکستر دٍ رّی ّ تاالی اثاثیۀ خاًہ احتِوال ًذرٍ کہ صذهۀ صحی رٍ تلذی ُ
شوْ دشتہ تاشَ.
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