پس از سیل :تازگشت امه تً خاوً
هؼلْهات تشای هشدم

پظ اص عیل ،هْلؼی کَ تَ خاًَ تش هی گشدیذ ،ادتیاغ ُایی سا تشای کن کشدى اهکاى افگاس ؽذىً ،اجْسی ّ هشض تَ جا تیاّسیذ.

قثل از رفته تً خاوً تان مطالة ریل را در وظر داشتً تاشیذ:
•

هوکي اعت تَ ػشظَ تشق ّ گاص صذهَ ّاسد ؽذٍ تاؽذ – تایذ تک تشلکاس ّ یا ًل دّاى سعوی (داسای جْاص) خطشاتی اص ایي لثیل سا تشسعی ّ اػالم ًوایذ
کَ تشق ّ گاص اهي اعت.

•

اص لذاظ عاختاسی خاًَ ّ عایش تؼویش ُا هوکي اعت تذت تأثیش ّالغ ؽذٍ تاؽذ – تایذ یک ًمؾَ تشداس تؼویش سعوی )(qualified building surveyor
تأییذ ًوایذ کَ اهي اعت.

•

تا صهاًی کَ کاس ًظافت تکویل ًؾذٍ اعت ،اغفال ّ دیْاًات خاًگی سا تَ خاًَ ًثشیذ.

•

آب تاصی ّ یا سفتي دس عیالب تْاعطَ خطش غشق ؽذى ّ ادتوال ػفًْت جلذی دس ًتیجَ تواط صخن ُای تاص تذى تا عیالب خطشًاک اعت.

خطرات محل ممکه است شامل موارد ریل تاشذ:
•

اگش گاص دس دسّى تٌا جوغ ؽذٍ عگشت ًکؾیذ ّ اص گْگشد ،عگشت الیتش ،یا عایش ؽؼلَ ُا اعتفادٍ ًکٌیذ .اگش اهکاى آى تْد تَ جای ؽوغ ،اص چشاؽ دعتی
یاعایش چشاؽ ُایی کَ تا تاتشی کاس هی کٌٌذ اعتفادٍ کٌیذ.

•

یک تْت لْی ّ دعتکؼ العتیکی یا چشهی تپْؽیذ .دیْاًات ّدؾی اص لثیل جًْذگاى ،هاس ،یا سغیل ُا هوکي اعت دس اغشاف خاًَ ؽوا تَ دام افتادٍ تاؽٌذ.
تشیذگی ًاؽی اص لطؼات ؽکغتَ ؽیؾَ ّ پظ هاًذٍ ُا ُن هؾکل دیگشی اعت.

•

پؾَ ُا هوکي اعت تَ عشػت تکثیش یافتَ ّ هایَ صدوت تاؽٌذ – لثاط ُای آعتیي تلٌذ ّ پتلْى تلٌذ تا سًگ سّؽي تپْؽیذ ّ ،اص دّس کٌٌذٍ ُای دؾشٍ
) (insect repellentاعتفادٍ کٌیذ.

•

هوکي اعت دیْاًات خاًگی ّ عایش دیْاًات هشدٍ تاؽٌذ ّ تایذ آى ُا سا تَ تیشّى اص خاًَ اًتمال داد .تشای هؼلْهات ساجغ تَ ًذٍْ دّس سیختي اجغاد
دیْاًات تا ؽاسّالی ) (councilهذل ّ یا یک داکتش دیْاًات (داهپضؽک) تواط تگیشیذ.

•

تؼویش هوکي اعت داسای هْاد اصتغت داس تاؽٌذ .دس هْلغ دّس سیختي پظ هاًذٍ ُایی کَ هْاد اصتغتی داسًذ ُوَ ادتیاغ ُای الصم سا تَ ػول تیاّسیذّ .لتی
خشاتیًْ ،عاصی ّ هشهت صیادی اًجام هی ؽْد کَ تا همذاس تغیاس صیادی هْاد داسای اصتغت عش ّ کاس داسد ،فمػ کاسگشاًی کَ داسای جْاص کاس تا اصتغت
ُغتٌذ دك داسًذ کاس هشتْغَ سا اًجام دٌُذ.

•

عیالب هوکي اعت تاػث سؽذ تیؼ اص دذ پْپٌک ؽْد ،کَ تایذ لثل اص تاصگؾت تَ خاًَ تاى آى ُا سا تشغشف کشد.

•

عیالب هوکي اعت تاػث تؾْد کَ فاظل آب دس خاًَ تاى عشسیض کٌذ .هذل ُای آلْدٍ تایذ ًظافت ّ ظذ ػفًْی ؽًْذ.

•

آب آؽاهیذًی هوکي اعت آلْدٍ ؽذٍ تاؽذ – ُشگض آتی سا ًٌْؽیذ هگش ایٌکَ اغویٌاى داؽتَ تاؽیذ کَ آى آب عالن اعت.

•

تَ ػلت لطغ تشق ،هْاد خْساکی هوکي اعت آلْدٍ یا خشاب ؽذٍ تاؽٌذ.

پاک سازی
دس ریل تؾشیخ ؽذٍ کَ چطْس ؽوا ّ خاًْادٍ تاى هی تْاًیذ ٌُگام پاک کشدى پظ اص تشّص عیل خْد سا هذافظت ًواییذ.

صحت شخصی ضروری است
تؼذادی اص اهشاض ػفًْی اص لثیل اهشاض ػفًْی گْاسؽی ّ ُپاتیت إ ) (hepatitis Aهوکي اعت اص غشیك تواط تا عطخ آلْدٍ تَ عیالب ایجاد ؽْدّ .لتی
عیالب داسای هذفْع ( ُگَ) ًاؽی اص عشسیض عیغتن فاظل آب ّ ،هْاد دّس سیختٌی صساػتی ّ صٌؼتی تاؽذ ادتوال هشیط ؽذى تیؾتش هی ؽْد.
ُشگض اص آب آلْدٍ تشای ؽغتي ظشف ّ یا تشط صدى دًذاى ُا ،ؽغتي دعت ،ؽغتي ّ تیاس کشدى هْاد خْساکی ،دسعت کشدى یخ ،یا تِیَ ؽیش تا اعتفادٍ تشای
تیاس ؽیش خؾک تشای ًْصاداى اعتفادٍ ًکٌیذ .کاسهٌذاى ؽشکت ُای آب هذل اگش آب ًل ًا عالن تاؽذ تَ ؽوا هؼلْهات خْاٌُذ داد.

ُویؾَ دس هْاسد ریل دعتاى خْد سا تا آب عالن ّ صاتْى تؾْییذ ّ اص آتی اعتفادٍ کٌیذ کَ جْؽاًذٍ ؽذٍ ّ یا ظذ ػفًْی ؽذٍ تاؽذ:
•

پظ اص فؼالیت ُای پاک عاصی.

•

ّلتی تَ چیضی دعت صدٍ ایذ کَ تا عیالب ّ یا فاظل آب آلْدٍ ؽذٍ تاؽذ.

•

پظ اص دعت صدى تَ چیضُایی کَ تا عیالب ّ یا فاظالب الْدٍ ؽذٍ اًذ.

اگش آب جْؽیذٍ ّ یا ظذ ػفًْی ؽذٍ دس دعتشط ًثْد ،هی تْاًیذ اص هایغ ّ یا ژل ُای ظذ ػفًْی کٌٌذٍ ای کَ الکل داسًذ اعتفادٍ کشدٍ ّ دعتاى خْد سا
ظذػفًْی کٌیذ.
اگش ُش ًْع صخن یا جشادت تاصی داؽتَ تاؽیذ کَ دس هؼشض عیالب تْد:
•

آى سا تا آب ّ صاتْى پاکیضٍ ًگَ داسیذ ّ آى سا تا پالعتش چغة داس ) (sticking plasterتپْؽاًیذ.
ُ
تا داکتشتاى تواط تگیشیذ تا اص اّ ساجغ تَ تذاّی تیؾتش هؾْسٍ تخْاُیذ (چَ تغا ظشّست تاؽذ کَ ّاکغیي تتاًْط (کضاص) تضًیذ).

•

اگش عشخی ،پٌذیذگی یا تشؽخ هؾاُذٍ کشدیذ فْسی تَ داکتش هشاجؼَ کٌیذ.

•

تشای جلْگیشی اص هشیعی:
•

تَ اغفال اجاصٍ ًذُیذ دس هٌاغمی کَ عیالب اعت تاصی کٌٌذ.

•

تَ دفؼات دعتاى اغفال سا تؾْییذ (ُویؾَ لثل اص خْساک خْدى).

•

تَ اغفال اجاصٍ ًذُیذ تا تاصیچَ ُایی کَ آب عیالب تَ آى ُا خْسدٍ تا صهاًی کَ ظذ ػفًْی ًؾذٍ اًذ تاصی کٌٌذ.

جلوگیری از مریضی واشی از آب
•

کاسهٌذاى ؽشکت آب تَ ؽوا خْاٌُذ گفت کَ آیا آب ًل تشای اعتفادٍ اهي اعت یا ًی.

•

اعتفادٍ اص یک تاًک تاالی صهیٌی آب تاساى کَ عیالب تَ آى ّاسد ًؾذٍ یا صذهَ ای ًذیذٍ اهي اعت.

•

اگش ؽک داسیذ کَ هٌثغ آب ؽخصی تاى تً مواد کیمیاوی آلودي شذي ،جْؽاًذى آى تشای آؽاهیذى تاػث اهي ؽذى آى ًخْاُذ ؽذ – فقط از آب توتل استفادي
کىیذ.

جوشاندن و ضد عفونی کردن آب ممکن است آب را برای آشامیدن سالم نماید.
• اگر آب را می جوشاویذ ،آى سا تا گشم کشدى تَ جْػ تیاّسیذ تا دثاب ُای آب تَ عشػت اص کف دیگ یا چایجْػ تاال آیذ .چایجْػ ُای داسای کلیذ خْد
کاس گل کشدى آى ُن هٌاعة هی تاؽٌذ .تایذ هْاظة تاؽیذ کَ خْدتاى سا تا آب جْػ ًغْصاًیذ.
• ترای ضذ عفووی کردن آب 3/4 ،یک لاؽك چایخْسی ( 4هیلی لیتش) کلش هایغ هخصْؿ عفیذ کشدى لثاط ) (chlorine household bleachسا دس
یک عطل آب ( 01لیتشی) تشیضیذ .اص هادٍ ُای عفیذ کٌٌذٍ ای کَ داسای کف کٌٌذٍ ُا ّ یا ػطش ُغتٌذ پشُیض کٌیذ .آب سا خْب تَ ُن تضًیذ ّ تگزاسیذ 31
دلیمَ ای تواًذ ّ تؼذ اص آى اعتفادٍ کٌیذ.
اطفال و سالمندان مخصوصا در معرض کم آب شدن بدن هستند .یقین حاصل کنید که آنها به قدر کافی آب سالم (یا ضد عفونی شده یا آب بوتل) بنوشند تا اینکه
اعالم شود آب نل امن است.
تشای ًْصاداى ّ اغفال ُخشدعال ،اص آب تْتل اعتفادٍ کٌیذ تاتشایؾاى ؽیش خؾک سا آهادٍ عاصیذ ّ اص خْساکی ُای کٌغشّ ؽذٍ هخصْؿ اغفال اعتفادٍ کٌیذ.
تاصیچَ ُای هٌاعة پاک کشدى تایذ دس هذلْلی هذتْی  0.5پیالَ اص هایغ عفیذ کٌٌذٍ لثاط دس  01لیتش آب عشد (یک عطل هؼوْلی هْسد اعتفادٍ دس خاًَ) تشای
هذت دّ دلیمَ ؽغتَ ؽًْذ .آى سا دس آب پاک آب تکؾیذ ّ تگزاسیذ پظ اص پاک کشدى ،تاصیچَ دس ُْا خؾک ؽْد.

تذتیر سرریس فاضل آب در خاوً تان
عیالب هوکي اعت داسای فاظل آب تاؽذ کَ داسای تاکتشی ُا ّ ّایشط ُای هعش هی تاؽٌذ .اغفال ّ دیْاًات خاًگی سا اص هٌاغمی کَ تذت تأثیش فاظالب تْدٍ
دّس ًگَ داسیذ تا ایٌکَ پاک عاصی تَ ػول آیذ .ساُکاس هٌاعة تشای پا کغاصی تَ ایي ؽشح اعت:
•

اص دعتکؼ العتیکی ّ تْت ّ هذافع چؾن اعتفادٍ کٌیذ.

•

هْاد خاًگی سا کَ هی تْاى پاک یا ظذ ػفًْی کشد (هاًٌذ هْکت ّ تاصیچَ ُای ًشم اغفال) سا دّس تشیضیذ.

•

تا آب ّ کف کٌٌذٍ ُاُ،وَ جا ُای آلْدٍ سا پاک ّ تؼذ ظذ ػفًْی کٌیذ.

•

تشای ؽغتي هْادی کَ اصتغت داسًذ ،اص آب تا فؾاس لْی اعتفادٍ ًکٌیذ.

•

ظشّف هطثخ سا پاک کشدٍ ّ تا هذلْل کلش (عفیذ کٌٌذٍ) رکش ؽذٍ دس فْق عطْح آى ُا سا ظذ ػفًْی کٌیذ.

•

تَ هذت  01دلیمَ عطْح عخت سا هشغْب ًگَ داؽتَ ّ تؼذ آى ُا سا تا آب پاک ،آب تکؾیذ.

•

کف ؽْس ُا ) ّ (mopsجاسّ ُاسا تا هذلْل کلش (عفیذ کٌٌذٍ) ظذ ػفًْی کٌیذ.

•

پای افضاس ُای چتل سا پاک کشدٍ ّ لثاط ُای خْد سا پظ اص پاک کشدى آى ُا تطْس جذاگاًَ تؾْییذ.

•

دعتاى ّ ُش لغوت آلْدٍ تذى سا تا آب ّ صاتْى تؾْییذ.
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جلوگیری از مریضی واشی از مواد خوراکی
پظ اص عیل چیضُای ریل سا دّس تشیضیذ:
•

هْاد خْساکی کَ تاعیالب تطْس هغتمین تواط داؽتَ اًذ.

•

ُش هادٍ خْساکی کَ تْ ،سًگ ّ یا تافت ًاجْس داسد.

•

خْساک ُای فاعذ ؽذًی (تؾوْل گْؽت ،هشؽ ،هاُی ،تخن هشؽ ّ تالی هاًذٍ ُا) کَ تشای هذتی تیؼ اص چِاس عاػت دس دشاستی تاالی  5°دسجَ عاًتیگشاد
تْدٍ اًذ.

•

خْساکی ُای کٌغشّ ؽذٍ دس صْستی کَ لْغی آى تاص ؽذٍ ّ یا تاد کشدٍ ّ یا صذهَ دیذٍ اًذ.

•

ظشّف هذتْی هْاد خْساکی کَ دس آى ُا پیچی اعت  ،یا تا فؾاس دس آى ُا تغتَ هی ؽْد ،دس آلْهی ًیْهی یا فلضی داسًذ (هاًٌذ تْتل ُای ًْؽاتَ ُای گاص
داس هؼوْلی) ،دس چشخاى داسًذ ،یا آًِا کَ تا دلمَ ای دس آى ُا جا هی افتذ (هاًٌذ تشخی اص تْتل ُای آب سعتْساًت ُا -تشجواى) ّ ُوچٌیي خْساکی ُایی کَ
دس خاًَ کٌغشّ ؽذٍ اًذ.

تشای پاک کشدى لْغی کٌغشّ ُایی کَ تاص ًؾذٍ  ،تاد ًکشدٍ ّ عالن تاؽٌذ ّ تا عیالب دس تواط تْدٍ اًذ:
•

تشچغة ُا سا جذا کٌیذ.

•

لْغی سا تؾْییذ.

•

آى ُا سا دس دسّى هذلْل کلش فشّ کٌیذ ّ تگزاسیذ دّ دلیمَ دس آى تواًذ

•

دّتاسٍ تش سّی آًِا تا تْػ ّاتشپشّف تشچغة آى ُا سا تٌْیغیذ.

اگش ترق وصل است ،دّتاسٍ هْاد خْساکی یخ صدٍ ای کَ آب ؽذٍ ّلی ٌُْص سّی آى ُا یخ اعت ّ دس دسجَ دشاست کوتش اص  4دسجَ تْدٍ اًذ سا هٌجوذ کٌیذ (دس
فشیضس تگزاسیذ) ّ یا آى ُا سا تپضیذ ّ دس فشیضس تگزاسیذ .اگش ترق قطع است ،هْاد خْساکی سا دس جای هٌاعثی اًثاس کٌیذ ّدسّاصٍ یخچال ّ فشیضس سا تا هی
تْاًیذ تغتَ ًگَ داسیذ .اگش لشاس تاؽذ کَ تیؼ اص  4عاػت تشق ًذاؽتَ تاؽیذ ،یخ ُای هشتؼی ّ یا یخ ُا خؾک سا تشای خٌگ ًگِذاؽتي ،دس یخچال خْد تگزاسیذ.
ّلتی تا یخ کاس هی کٌیذ دعتکؼ دعت کٌیذ.

ترای معلومات تیشتر
•

اگش ؽوا یا یکی اص اػعای فاهیل ؽوا ًاجْس اعت ،اص داکتش هذل تاى هؾْسٍ غثی تخْاُیذ.

•

تشای هؾْسٍ تیؾتش تا ّادذ صذت هذیػ صیغت دس ّ( Department of Health and Human Servicesصاست صذت ّ خذهات اًغاًی) ؽواسٍ
 1300 761 874تواط تگیشیذ.

•

تشای هؾْسٍ ،هؼلْهات ّ ادتیاغات ایوٌی دس استثاغ تا کاس تا اصتغت تَ ّیثغایت ریل هشاجؼَ کٌیذ:
www.asbestos.vic.gov.au
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