پاش الفاو :گەڕاًەوە بۆ هاڵەوە لە ئاسىودەییذا
زاًیاری کۆهەڵگا

کاتیک پاش الفاو دەگەڕێیەوە بۆ هاڵەکەت وریا بە زیاًت پێٌەگات و لە ًەخۆضی دوور کەوییەوە.

بەر لە چىووەژوورەوە سەروج بدە بە خاڵەکاوی خىارەوە:
•

لەواًەیە ڕاکێطاًی بۆری یاى دابیٌکەری کارەبا زیاًی بەرکەوتبێت -ئەم جۆرە هەترسیاًە دەبێ لە الیەى کارەباچییەکی ضێاو یاى وەستای بەستٌی ئاو چارەسەر
بکرێي.

•

لەواًەیە ژێرخاًی هاڵەکەت سست بىوبێت -پسپۆرێکی بیٌاسازی دەبێ لە ئەهٌیەتی بیٌا دڵٌیا بێتەوە.

•

هەتاکىو خاوێٌکردًەوە کۆتایی پێٌەهاتىوە ،بەرگری بکە لە چىوًەدەری هٌذااڵى و ئاژەاڵًی ًاوهاڵ.

•

هەلەکردى یاى یاری لە ئاوێکذا کە الفاو جێ هاوە هەترسیذارە چىًکە ئەگەری خٌکاى و هەوکردًی بریٌە سەرئاوەڵەکاى هەیە لە ڕێگەی پەیىەًذی لەگەڵ ئاوی
پیسی الفاو.

ئەو مەترسیاوە کە لە شىێىی ڕووداودا هەڕەشەیە بۆ تۆ دەکرێ کەیسەکاوی خىارەوە لەخۆ بگرێت:
•

لە کاتی کۆبىوًەوەی گاز لەًاو بیٌادا ،خۆ بپارێسە لە داگیرساًذًی هر چەضٌە جگەرە یاى ضەرقارتە یاى هەر چەضٌە ئاگرێکی سەرئاوەڵە .گەر دەکرێت،
لەجیاتی هۆم چراگاز یاى چرای خاوەى پاتری بەکاربێٌە.

•

چەکوەی قاین و دژەئاو و دەستەواًەی پالستیکی یاى چەرم لەبەرکە .ئەگەری ئەوە هەیە ئاژەڵی دڕًذە وەک ئاژەڵی قرتێٌەر ،هار یاى جاڵجاڵۆکە لەًاو یاى لە
دەوروبەری هاڵەکەتذا کەوتبٌە ًاو داو .وردەضىوضە و زبڵەکاى خۆیاى کێطەی ترى.

•

لەم جۆرە کەیساًەدا هێطىولەکاى زۆر خێرا زاوزێ دەکەى و بێسارت دەکەى -جلىبەرگی قۆڵذار و ڕەًگی کاڵ و پاًتۆڵ بکە بەرت و هادەی دژی هێطىولە لە
پێستت بذە.

•

لەواًەیە ئاژەاڵًی ًاوهاڵ و ئاژەاڵًی تر هردبي کە گەر وا بێت دەبێ کەالکەکەیاى بٌێژیت .بەرلەوە لەگەڵ ئاأەڵذاری ضىێٌی ژیاًتذا قسە بکە.

•

ئەگەری ئەوە هەیە لە بیٌادا پەهۆی ًەسىوت بەکارهێٌذرابێت .کاتی ًاژتٌی پاضواوەی پەهۆی ًەسىوت ئەوپەڕی تێبێٌی بەکاربێٌە .کاتی ًۆژەًکردًەوەی
خاپىورە بەرباڵوەکاى دەبێ ئیطی پەیىەست بە ًۆژەًکردًەوە و چاککردًەوەی ئەو کەلىپەالًە بذرێت بەو کرێکاراًە کە لەم بارەوە ضارەزاییاى هەیە.

•

الفاو دەتىاًێت ببێت بە هۆی برضهێٌاى و بۆگەًبىوى کە تۆ دەبێ بەر لە گەڕاًەوە بۆ هاڵەوە پێذاچىوًەوەیاى بۆ بکەیت.

•

ئەگەری ئەوە هەیە ئاوەڕۆی ًاو هاڵەکەت خرابىوبێت .ئەو بەضەی پیس بىوە دەبێ خاوێي بکرێتەوە.

•

ئەگەر پیسبىوًی ئاوی خىاردًەوەش هەیە -هەتاکىو دڵٌیا ًەبییەوە لە خاوێٌی ئاو ،هەیخۆوە.

•

بە هۆی پچڕاًی کارەبا خىاردًەکاًیص بۆگەى بي.

خاوێىکردوەوە
خاڵەکاًی خىارەوە یارهەتیت دەدات بۆئەوەی لە کاتی خاوێٌکردًەوەدا ،خۆت و خێساًەکەت بپارێسیت.

ڕەچاوکردوی تەودروستی کەسی پێىیستە.
هەًذێک لە ًەخۆضییە درهییەکاى وەک هەوکردًی سیستەهی هەرەسکردى و هەپاتیتی جۆری ئێی دەکرێ لە ڕێگەی پەیىەًذی لەگەڵ ڕووبەری پیسذا لە الیەى
الفاوەوە بگىازرێٌەوە .گەر الفاوی پیسبىو بە پیسایی بەڕەڵاڵکراو لە سیستەهی ئاوەڕۆ ،پاضواوەی کطتىکاڵ یاى پیطەسازی بێت ،ئەگەری گىاستٌەوەی ًەخۆضی
زیاد دەبێت.
هەرگیس بۆ ضۆردًی دەفر و قاچاخ ،لێٌاًی خىاردى و سەهۆڵ دروستکردى یاى ضیری وضکی هٌذااڵى ئاوی پیس بەکار هەهێٌە .کاربەدەستە ًاوچەییەکاى لەسەر
سەالهەتی بەلىوعەی ئاو دڵٌیات دەکەًەوە.

بەردەوام دەستت بە سابىوى و ئاوی خاوێي بطۆرە .دەکرێ ئەم ئاوە لە ڕێگەی کىاڵًذى یاى خاوێٌکردًەوە بەدەست بێٌیت.
•

هەوڵی پاش خاوێٌکردًەوە.

•

هەوڵی پاش لێپرسیٌەوەی کەلىپەلی پیسبىو بە ئاوی الفاو یاى ئاوەڕۆ

گەر ئاوی کىاڵوت دەست ًەکەوێت ،دەکرێ بە جێلی ضۆردى یاى هەڵحەهی کهىولی دەستت لە هیکڕۆب پاک بکەیەوە.
گەر بریٌی سەرئاوەڵەت هەیە تکایە هەوڵەکاًی خىارەوە جێبەجێ بکە:
•

دەوری بریي بەردەوام بە سابىوى بطۆرە و بە چەسپی بریي دایپۆضە.

•

لە قۆًاغەکاًی دواتری چارەسەرکردًذا ڕاوێژ بکە لەگەڵ دکتۆرێک (هەروەکىو ئەو کاتە کە پێىیستیت بە کىتاًذًی ڤاکسیٌی ئەسکەرپىوتە.

•

لە کاتی بیٌیٌی هەر چەضٌە سىورییەک ،ئاوساًی یاى کێن بێگىهاى چارەسەری پسیطکی جێبەجێ بکە.

بۆ بەرگری لە ًەخۆضکەوتي:
•

ڕێگە بە هٌذااڵى هەدە لە الفاودا یاری بکەى

•

بەردەوام دەستی هٌذااڵى بطۆرە.

•

گەر بىوکەڵەی هٌذاڵەکەت بە هۆی الفاو زیاًی بەرکەوتىوە ،تاکىو بەر لە خاوێٌکردًەوەی تەواوی ئەواى ،ڕێگە هەدە بە هٌذااڵى یاریاى پێبکەى.

بەرگریکردن لە پیسبىون لە ڕێگەی ئاوەوە.
•

کاربەدەستاًی ًاوچە لەسەر سەالهەت بىوًی ئاوی بۆری ڕاگەیاًذى دەکەى.

•

سەرچاوەی ئاوی باراى کە لە ڕوو بەری زەوی بەرزترى و پەیىەًذیاى لەگەڵ ئاوی الفاودا ًیە ،جێی هتواًەى.

•

گەر گىهاًت هەیە کە ئاوی سەرچاوەکەت ئالىودە بىوە بە ئاوی مادەی کیمیایی  ،کىاڵًذًی ئاوی هیچ کاریگەرییەکی ًییە -تەویا بۆتڵی ئاوی کاوسایی
بەکاربێىە. .

بە کىاڵودن و یان پاکژکردوەوە لە میکڕۆب ،دەکرێ ئاو بۆ خىاردوەوە گىوجاو بکەیت.
• گەر دەتهەوێ ئاو بکىڵێىیه پلە هەرهای ئاو بگەیێٌە ئاستێک کە بەردەوام قۆڵتەقۆڵت بکات و بڵقی هەوا لە بٌی کەتری یاى تاوەکەوە بۆ سەرەوە بێت .دەکرێ
کەتری کارەبایی بەکار بێٌیت کە دوگوەی کىژاًذًەوەی ئۆتۆهاتی هەیە .وریا بە بە ئاوی کىڵیى زیاى ًەگەیێٌێ خۆت.
•

بۆ کىاڵودوی ئاو ،ڕێژەی ¾ کەجی چا ( 4هیلی لیتر) کلۆری سپیکردًەوەی ًاوهاڵ زیاد بکە بە سەتلێک ئاو .بە هیچ ضێىەیەک ئەو گیراواًە بەکارهەهێٌە کە
هادەی پاککەرەوە و بۆًخۆضیاى تێذایە .بەر لە دەکارکردى ،جىاى گیراوەی ئاو و کلۆر بطڵەقێٌە و بۆ هاوەی  03خىلەک لە الیەک دایبٌێ.

زیاتر لە هەهىواى ،هٌذااڵى و بەسااڵچىواى لەبەر هەترسی لەکیسذاًی ئاوی لەضیاًي .وریا بە کە ئەواى ڕۆژاًە ڕێژەیەکی زۆر ئاو دەخۆًەوە (ئاوی پاکژکراوە لە
هیکڕۆب یاى بۆتڵی ئاوی کاًسا) تا ئەو کاتەی سەرچاوەی ئاو بەتەواوەتی خاوێي دەکرێتەوە.
بۆ دروستکردًی گیراوەی ضیری وضک کۆرپەکاى قىتىوی ئاهادی خىاردًی وضک بەکاربێٌە.
بۆ ضۆردًی ئەو بىوکەاڵًە کە دەضۆردرێي ،گیراوەیەک ئاهادە بکە لە  5.1پیاڵە کلۆری سپی ًاوهاڵ لە  53لیتر ئاوی سارددا (سەتڵی ًاوهاڵ) و بىوکەڵەکاى بۆ
هاوەی دوو خىلەک بخە ًاو ئاو سەتڵە .بىوکەڵەکاى بە ئاوی خاوێي بطۆ و لەبەر دەهی خۆردا وضکیاى کەوە.

خاوێىکردوەوەی ئاوەڕۆی کۆبۆوە لە ماڵدا
دەکرێ ئاوی الفاوداگری ئەو ئاوەڕۆیاًە بێت کە باکتریا و ڤایرۆساى لەگەڵذایە .تا ئەو کاتەی خاوێٌکردًەوەی ًاوچە ئالىودەکاى کۆتایی پێٌەهاتىوە ،بەرگری بکە لە
هاتٌەژووری هٌذااڵى و ئاژەاڵًی ًاو هاڵ بۆ ئەم بەضە .ضێىازی گىًجاو لە کاتی خاوێٌکردًەوەدا
•

دەستەواًە و چەکوەی پالستیکی و پارێسەری چاو بەکاربێٌە.

•

ئەو تاقوە لە کەلىپەلەکاًی ًاوهاڵ کە ًاضۆردرێي یاى لە هیکڕۆب پاک ًاکرێٌەوە فڕی بذە ،وەک فەڕش و بىوکەڵەی کىوتاڵی هٌذااڵى.

•

هەهىو ًاوچە ئالىودەکاى بە ئاوی کىڵیى یاى هادەی پاککەرەوە بطۆرە و پاش لە هیکڕۆب پاکژی بکەوە.

•

لە کاتی ضۆردًی ئەو هاداًە کە پەهۆی ًەسىوتیاى هەیە ،ئاوەکە زۆر بکە.

•

بەپێی ئەو ضێىازە کە باسی لێکرا گیراوەیەک لە پاککەرەوەی ًاوهاڵ ئاهادە بکە و کەلىپەکی چێطتخاًە و ڕووبەرەکی خاوێي بکەوە.

•

بەرلەوە کە ڕووبەرە ڕەقەکاى بە ئاو بطۆریت ڕێگە بذە هادەی پاککەرەوە بۆ  53خىلەک لەسەریاى بوێٌێتەوە.

•

بە یارهەتی گیراوەی پاککەرەوە ،زەوی سڕ ،گسک و فڵچەکاى لە هیکڕۆب پاکژ بکەوە.

•

پاش خاوێٌکردًەوە ،پێاڵو و جلىبەرگەکاًت بەجیا بطۆرە.

•

دەست و هەر بەش لە ئەًذاهاًی ئالىودەی لەش بە ئاو و سابىوى بطۆرە.
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بەرگریکردن لە ژەهراویبىووی خىاردن
پاش الفاو :ئەهاًە فرێ بذە:
•

ئەو تاقوە هاداًەی خىاردى کە کەوتىوًەتە بەردەهی ڕاستەخۆی الفاو.

•

هەر جۆرە هادەی خىاردى کە ڕەًگ ،بۆى یاى پێکهاتەی ئاسایی ًییە.

•

خىاردًی بۆگەًبىو (وەک گۆضتی سىور ،هریطک ،هاسی و بەرهاوی خىاردى) کە زیاتر لە  4کاتژهێر لە بەردەهی پلە گەرهای  1سیلیسدا بىوى.

•

خىاردًی قىتىوبەًذ کە سەریاى کراوەتەوە و یاى زیاًی پێگەیطتىوە.

•

ئەو دەستە کە دەفر و قاچاخی پارێسەری خىاردى کە سەریاى بە سىوڕاًذى دەکرێتەوە و دادەخرێت ،ئەو دەفراًە کە سەریاى بە وەضاًێک دەکرێتەوە و
دادەخرێت .ئەو قىتىواًە کە دەکرێ سەریاى خڕ بکرێتەوە (قىتىوی ساردەهەًی) ،ئەو قىتىواًەی کە سەریاى بە باداى دەکرێتەوە ،ئەو قىتىواًەی کە بە
زەبرێک بەرەوە سەرێ دەکرێٌەوە و ئەو خىاردًاًە کە لەًاوهاڵذا قىتىوبەًذ کراوى.

لە کاتی خاوێٌکردًەوەی ئەو قىتىواًە کە بەتەواوەتی داخراوى یاى دەستیاى لێٌەدراوە یاى ساغي و کەوتىوًەتە بەردەهی الفاو:
•

لەیبڵەکاًیاى جیا کەوە.

•

قىتىوەکاى بطۆرە

•

بۆ هاوەی دوو خىلەک بیاًخە ًاو گیراوەی سپی ًاوهاڵ

•

بە ًیطاًەدەری دژەئاو دوبارە لەیبڵیاى لەسەر بذەوە.

گەر کارەبا هەیە  ،ئەو خىاردًاًە کە تۆزێک بەستىویاًە و پلە گەرهای ئەواى خىار  4سیلیسە دوبارە بخەرەوە یاى بەفرگر یاى بیاًکىڵێٌەوە .گەر کارەبا پچڕاوە ،
خىاردًەکاى ئەوەًذەی دەکرێت بخە ًاو سەالجە و درگای ئەواى داخە .گەر بڕیارە کارەبا زیاتر لە چىار کاترهێر بپڕێت ،پارچە سەهۆڵ بخە ًاو سەالجە .کاتی
ئیطکردى بە سۆڵ دەستەواًە لەبەر کە.

بۆ زاویاری زیاتر
•

گەر تۆ یاى هەرکام لە ئەًذاهاًی خێساى هەست بە ًەخۆضی دەکەیت ،بێگىهاى سەرداًی پسیطکی خۆت بکە

•

بۆ زاًیاری زیاتر لە ڕێگەی ژهارە تەلەفۆًی  1300 761 874پەیىەًذی بکە بە یەکەی تەًذروستی ژیٌگە لە tnraegtee u treew reA
. fgre etagxmtn

•

بۆ بەدەستهێٌاًی زاًیاری زیاتر ،ئاهۆژگاری و هەوڵەکاًی سەالهەتی پەیىەست بە پەهۆی ًەسىوت سەرداًی هاڵپەڕی خىارەوە بکە:
www.asbestos.vic.gov.au
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