તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગની િાખ
સમૂદાય તથ્ય પત્રક

Department of Health and Human Services એ આ સામાન્ય માહિતી તૈયાિ કિી છે જે થી તમને જાણ થાય કે પોતાના આિોગ્ય અને તમાિી
કાળજી િેઠળના અન્ય લોકોના આિોગ્યને િક્ષણ આપવા શું કિવું જે ઓ તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગ દિહમયાન અથવા પછીથી િાખના સુંપકકમાું આવે.
હવહશષ્ટ આગ અથવા કટોકટીની ઘટનાહવશે માહિતી માટે તમાિા સ્થાહનક આપાતકાલીન િેરોયો સ્ટેશનને અપોેસ સ માટે સાુંોળો અથવા અિમ મલાકાત લો
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જો તમે કટોકટીના સ્થળ પિ િોવ તો િુંમેશા આપાતકાલીન સેવાઓના સૂચનો અનસિો, જે મકે ઍમ્બ્યલન્સ ઑરિસિો, પોહલસ અથવા અહગ્નશમન સેવાઓ.

હવક્ટોરિયા ખાતે તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગ હવશેના મિત્ત્વપૂણક મદ્દાઓ
• તપખીરિયા કોલસા બળે ત્યાિે િાખ ઉત્પન્ન થાય છે . િાખમાું કૅલ્શ્યમ, એલ્શયહમહનયમ, પોટૅ્યમ, સોરોયમ, લોિ અને મૅગને્યમના ઑક્સાઇડ્સ સમાયેલ
િોય છે અને કેટલાક રકસ્સાઓમાું સલ્શિિના (ગુંધક) ઑક્સાઇડ્સ િોય છે .
• આગ નજીકના સ્થળો પિ ધમાોામાુંથી િાખની િજકણો પોતી િોય છે . િાખ એક ઝીણી ોૂકી છે જે સપાટીઓ પિ દ્ર્યમાન િોઇ શકે છે .
• િેિસામાું શ્વાસ દ્વાિા લેવામાું આવે તે માટે િાખની િજકણો અહત મોટી ગણાતી િોવા છતાું તેનાથી આુંખો, નાક અને ગળામાું સ્થાહનક ધોિણે તકલીિનું
કાિણ બની શકે છે . આ આિોગ્યની અસિોનું હનિાકિણ ઝોપથી થવું જોઇએ. ન થાય તો 1300 60 60 24 પિ િોન કિી NURSE-ON-CALL ને
બોલાવો અથવા તબીબી સલાિ લો.

હવક્ટોરિયા ખાતે તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગના ધમાોા હવશેના મિત્ત્વપૂણક મદ્દાઓ
• તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગના ધમાોામાું ઝીણી િજકણો, પાણીની વિાળ અને કાબકન મોનોક્સાઇો અને કાબકન ોાયોક્સાઇો સહિતના વાયઓ
સમાયેલ િોય છે .
• લાટ્રોબ વૅહલ બિાિ આવેલ તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગના ધમાોામાું પણ સલ્શિિના ઑક્સાઇડ્સ સમાયેલ િોઇ શકે.
• તમાિે શું કિવું તેના હવષયક હનયહમત અપોેસ સ માટે તમાિા સ્થાહનક આપાત્કાલીન િેરોયો સ્ટેશનને સાુંોળો અથવા અિમ મલાકાત લો
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• અસ્થમા (દમ) સહિતની હ્રદય કે િેિસાની વ્યાહધવાળા લોકો, બાળકો (14 વષક સધીના), ગોકવતી મહિલાઓ અને 65 વષક કિતા વધ વય ધિાવતા લોકો
ધમાોો શ્વાસમાું લેવાની આસિોથી વધ સુંવેદનશીલ િોય છે .
• જો તમને હ્રદય કે િેિસાની વ્યાહધ િોય તો લખી આપવામાું આવેલ િોય તે પ્રમાણે તમાિી દવા લેશો. અસ્થમાના િોગીઓએ પોતાનો અુંગત અસ્થમા
એક્શન પ્લાન અનસિવો અને િાિતની દવા િાથવગી િાખવી.
• જો તમે અથવા તમાિી કાલજી િેઠળના કોઇ પણ વ્યહક્ત ધમાોો ખાવાથી થયા િોય એવા લક્ષણો અનોવતા િોવ, તો NURSE-ON-CALL ને
1300 60 60 24 પિ િોન કિશો અથવા તબીબી સલાિ માુંગશો.
• કોઇ પણ વ્યહક્ત જે મને શ્વાસ લેવામાું મ્કેલી થતી િોય, શ્વાસમાું હસસોટી વાગતી િોય અથવા છાતીમાું સજ્જોતા લાગતી િોય તેમણે તાકીદે તબીબી
સિાય માુંગવી - 000 પિ િોન કિશો.

હવક્ટોરિયાના તપખીરિયા કોલસા હવશે
કોલસો િજાિો વષો સધી વનસ્પહતના સ્તિોના હનમાકણ થયા બાદ બનતો
િોય છે .
હવક્ટોરિયાના કોલસામાું સામાન્યપણે પષ્કળ માત્રામાું પાણી, ઓછી માત્રામાું
સલ્શિિ અને સમાયેલ િોય છે અને પ્રદૂષકોના નીચા સ્તિો િોય છે .
બળતી વખતે હવક્ટોરિયાના તપખીરિયા કોલસા અન્ય કોલસાના પ્રકાિોની
તલનામાું ઓછી િાખ પેદા કિે છે .

લાટ્રોબ વૅહલ તપખીરિયા કોલસામાું સલ્શિિની માત્રા ઓછી િોય છે (સકા
વજન તિીકે 0.5% કિતા ઓછું ). ઍંગલસી અને બૅકસ માશક તપખીરિયા
કોલસામાું સલ્શિિ િોય છે (4% સક્ક વજન).

તપખીરિયા કોલસાના ધમાોામાું શું િોય છે ?
કોલસાની ખાણની દિેક આગનું કદ, તે કેટલો સમય બળશે અને તેમાથી પેદા
થતી િાખ અને ધમાોાની માત્રા અલગ અલગ િોય છે .

સમદાયમાું ધમાોો અને કોલસાની િાખની માત્રા પણ આબોિવા પિ હનોકિ
છે અને લોકો આગથી કેટલા પાસે િિે છે અને કામ કિે છે તેના પિ છે .
તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગનો ધમાોો:
• િવાની ગણવત્તા ઘટાોી શકે છે અને લોકોના આિોગ્ય પિ અસિ કિી શકે
છે

િેિસામાું શ્વાસ દ્વાિા લેવામાું આવે તે માટે િાખની િજકણો અહત મોટી
ગણાતી િોવા છતાું ધમાોામાું િિેલ િાખની િજકણો આુંખો, નાક અને
ગળામાું તકલીિનું કાિણ બની શકે છે .
જો આવી અસિોનું હનિાકિણ ઝોપથી લાવવામાું આવે નિમ તો જે વા તમે
પોતી િાખથી દૂિ જાવ એટલે તબીબી સલાિ લેવી.

• તેમાું ઝીણી િજકણ, પાણીની વિાળ, કાબકન મોનોક્સાઇો, કાબકન
ોાયોક્સાઇો અને નાઈટ્રોજન ઓક્સાઇો સહિતના વાયઓ સમાયેલ
િોય છે અને કેટલાક રકસ્સાઓમાું સલ્શિિના (ગુંધક) ઑક્સાઇડ્સ િોય છે

તપખીરિયા કોલસાની આગ દિહમયાન માિા
આિોગ્યના િક્ષણ માટે િું શું કિી શક?
ું

• તેમાું િાખની િજકણો સમાયેલ િોય છે જે ઝીણી ધમાોાની િજકણો
કિતા ઘણી મોટી િોય છે .

િાખ

તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગની િાખ:

જો તમે િાખના સુંપકકમાું આવો તો તમાિા િાથ, ચિેિા અને ગિદન પિથી તે
આવ્યકતા અનસાિ ધોઇ નાુંખવી. જો િાખ તમાિી આુંખમાું જાય તો
િળવેથી ચોખ્ખા પાણીથી તે ધોઈ નાુંખવી.

• સામાન્યપણે ધમાોા સાથે િોય છે

સાિી સ્વચ્છતા અપનાવો - સપાટીઓ સાબૂ અને પાણીથી લૂછી નાુંખો.

• તે મોટી િજકણોથી બનેલ િોય છે જે સુંપૂણકતઃ બળી િહ્ું નિમ િોય અને
િવામાુંથી સપાટીઓ પિ ઝીણી ોૂકીના સ્વરૂપે પોતી િોય છે

ધમાોો

તપખીરિયા કોલસાની િાખમાું શું િોય છે ?

• તેમાું મખ્યત્વે કૅલ્યમ, એલ્શયહમહનયમ, પોટે્યમ, સોરોયમ, લોિ અને
મૅગને્યમના ઑક્સાઇડ્સ સમાયેલ િોય છે
• તે િાયિપ્લેસમાું મળી આવતી િાખ સમાન જ િોય છે .

આગ દિહમયાન, તમાિા સ્થાહનક િેરોયો સ્ટેશન સાુંોળો અથવા િવાની
ગણવત્તા અને તમે શું કિી શકો તે હવષયક હનયહમત અપોેસ સ માટે
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તપખીરિયા કોલસાની આગ દિહમયાન ધમાોો માિા
આિોગ્ય પિ શું અસિ કિી શકે?

ધમાોાની પરિહસ્થહતમાું, શાિીરિક પ્રવૃહત્ત અથવા શ્રમ પોે તેવી શાિીરિક
પ્રવૃહત્ત કિવી ટાળો. અગાઉથી હ્રદય અને િેિસાની વ્યાહધથી પીોાતા લોકોએ
બને એટલો આિામ લેવો જોઇએ.

ધમાોાનો સામનો તમાિા આિોગ્ય પિ કેવી અસિ કિશે તેનો આધાિ, તમાિી
વય, શું તમને અગાઉથી કોઇ તબીબી વ્યાહધ છે કે કેમ, ધમાોાયક્ત
પરિહસ્થહતઓમાું તમે કેટલા સરિય છો, અને તમે ધમાોાનો સામનો કેટલા
સમય સધી કયો છે તેના પિ છે .

જો તમને આગનું જોખમ ન િોય ત્યાિે મકાનની અુંદિ ધમાોાથી દૂિ િિો.
બાિીઓ અને દિવાજા બુંધ િાખો.

અસ્થમા (દમ) સહિતની હ્રદય કે િેિસાની વ્યાહધવાળા લોકો, બાળકો (14
વષક સધીના), ગોકવતી મહિલાઓ અને 65 વષક કિતા વધ વય ધિાવતા લોકો
ધમાોો શ્વાસમાું લેવાની આસિોથી વધ સુંવેદનશીલ િોય છે .

જો ગિમી િોય અને તમે એિ કહન્ોશનિ ચલાવો તો તેને ’રિસક્યકલેટ’ પિ
અથવા ’રિયઝ એિ (િવાનો પનઃ ઉપયોગ)’ પિ હસ્વચ કિો. આનાથી અુંદિ
આવતી ધમાોાની િજકણો સીહમત થઈ જાય છે .

જો તમને હ્રદય કે િેિસાની વ્યાહધ િોય તો તમાિા ોૉકટિ દ્વાિા લખી
આપવામાું આવેલ િોય તે મજબ દવા લેશો.

જો તમારું ઘિ હબનાઅિામદાયક િોય અને જો તેમ કિવું સિહક્ષત િોય તો
ધમાોાથી દૂિ ોાગી જવાનું હવચાિો. ધમાોાથી અસિગ્રસ્ત ન થયો િોય તેવા
હવસ્તાિની મલાકાત લો અથવા સ્થાહનક વાતાનકૂલીત મકાનની મલાકાત લો
જે મકે પસ્તકાલય, કમ્બયહનટી સેંટિ અથવા શૉપપગ સેંટિ.

અસ્થમાના િોગીઓએ પોતાનો અુંગત અસ્થમા એક્શન પ્લાન અનસિવો
અને િાિતની દવા િાથવગી િાખવી.

જો તેમ કિવું સિહક્ષત િોય તો કોઇ પણ ઘિોા પાોોશીઓ અથવા અન્ય લોકો
માટે તપાસ કિશો જે મને વધાિાની મદદની આવ્યકતા િોય.

જો તમે અથવા તમાિી કાળજી િેઠળના કોઇ પણ વ્યહક્ત ધમાોો ખાવાથી
થયા િોય એવા લક્ષણો અનોવે, તો NURSE-ON-CALL ને 1300
60 60 24 પિ િોન કિશો અથવા તબીબી સલાિ માુંગશો.
જો કોઇ પણ વ્યહક્ત જે મને શ્વાસ લેવામાું મ્કેલી થતી િોય, શ્વાસમાું
હસસોટી વાગતી િોય અથવા છાતીમાું સજ્જોતા લાગતી િોય તો 000 પિ
િોન કિવો.

તપખીરિયા કોલસાની આગ દિહમયાન િાખ માિા
આિોગ્ય પિ શું અસિ કિી શકે?
કોલસાની ખાણની આગ ધમાોો અને િાખ ઉત્પન્ન કિે છે .
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ફેસ માસ્ક પહેરવા વવશે શ?
ું

મને મારા પ્રાણીઓના આરોગ્યની ચિંતા છે . મારે શું

ધમાોાથી દૂિ અુંદિ િિેવું જ વધ સારૂ હસવાયકે જો તમે બિાિ કામ કિવું
ટાળી શકો તેમ ન િોવ.

કરવ?
ું

સાદા કાગળના ધળના માસ્ક, રૂમાલ અથવા બન્ોાના તમને િાખની મોટી
િજકણોનો સામનો ઘટાોી શકે પિુંત ધમાોાની ઝીણી િજકણો કે વાયથી
િક્ષણ આપતા નથી.
ખાસ િેસ માસ્ક (પી2 માસ્ક) ધમાોાની ઝીણી િજકણો વચ્ચે શ્વાસ લેવામાું
વધ િક્ષણ પૂરું પાોે છે .
પી2 માસ્કનો ઉપયોગ કિવાનો હનણકય લેતા પિેલા નોંધી લેશો કે:
• પિેિવામાું તેનાથી ગિમી લાગી શકે અને હબનાઅિામદાયક િોય છે અને
સામાન્યપણે શ્વાસ લેવાનું મ્કેલ બનાવે છે
• તે વાપિતા પિેલા અગાઉથી હ્રદય કે િેિસાની વ્યાહધ ધિાવતા કોઇ પણ
વ્યહક્તએ તબીબી સલાિ લેવી જોઇએ
• જો કોઇ દાઢી િાખતા િોય તો તે યોગ્ય સીલ પૂરું પાોી શકે નિમ
• તેની િચના બાળકના ચિેિા માટે નથી થઈ
• તે તમને કાબકન મોનોક્સાઇો જે વા વાયઓથી તમને િક્ષણ આપતા નથી.

શું તપખીરિયા કોલસાની આગ પછી િાખ માિા
આિોગ્ય પિ અસિ કિી શકે?
જ્યાિે આગ િોલવાઈ જાય ત્યાિે આગ નજીકના સ્થળો પિની સપાટીઓ પિ
ઝીણી ોૂકી જે વી િાખ દ્ર્યમાન થઈ શકે.
તપખીરિયા કોલસાની િાખ સામાન્યપણે બિ જોખમી િોતી નથી, જોકે,
ત્વચા અને આુંખો સાથેનો સુંપકક િોકવા કોઇ પણ િાખને સાિ કિવી
મિત્ત્વપૂણક છે જે થી સુંોહવત તકલીિ ન થાય.

િાખ સાિ કિવા બાબત

જો તમને તમાિા પ્રાણીઓના આિોગ્યની પચતા િોય તો પશ હચરકત્સકની
અથવા Department of Environment, Land, Water and
Planning Customer Service Centre ગ્રાિક સેવાની સલાિ 136
186 પિ લો.

શું િું માિી વિસાદના પાણીની ટાુંકીમાુંથી પાણી પી
શક?
ું
જો તમાિી વિસાદના પાણીની ટાુંકીના પાણીનો સ્વાદ, દેખાવ કે ગુંધ
અસામાન્ય િોય તો તેનો ઉપયોગ પીવા કે સ્નાન માટે અથવા પાળેલા
પ્રાણીઓ માટે કિવો નિમ.
વધ માહિતી માટે તમાિી સ્થાહનક કાઉહન્સલ ખાતે પયાકવિણીય આિોગ્ય
અહધકાિી અથવા Department of Health and Human
Servicesનો સુંપકક કિશો.

શું કોલસાની ખાણની આગની િાખ માિા બગીચા પિ
અસિ કિી શકે?
તેમ છતાું કે િાખ સામાન્યપણે બગીચા માટે સાિી ગણાય છે , ગાઢપણે
એકહત્રત થયેલ િાખથી છોો ગુંગળાઇ શકે છે અને તેની વૃહદ્ધ અને અનજીવન
સીહમત થઈ શકે છે .

માિા બગીચાના શાકોાજી, ફળ કે વનસ્પવત પર રાખ
હોય તો શું હું તે ખાઇ શક?
ું

સાિી સ્વચ્છતા અજમાવો - અુંદિ િિેલ સપાટીઓ પિ પાણીના પોતા કિો.
સપાટી પિ થિ દ્ર્યમાન િોય તો સાબૂ અને પાણીથી ધોઇ નાુંખો.

ખોિાક ખાવા માટે સલામત છે કે કેમતે નક્કી કિવા માટે િુંમેશા સામાન્ય
બહદ્ધનો ઉપયોગ કિવો. શાકોાજી, િળ કે વનસ્પહત ખાતા અથવા િાુંધતા
પિેલા સાિી િીતે ધોઈ નાુંખવા.

તે હવસ્તાિની સિાઇ ન થાય ત્યાું સધી નાના બાળકોને િાખ પાસે િમતા
િોકવા.

જો તમને તમાિી પેદાશ ખાવાની ઇચ્છા ન િોય તો અસિગ્રસ્ત વનસ્પહતનો
હનકાલ કિી તેનું ખાતિ બનાવી શકાય.

સાિ સિાઇ પ્રવૃહત્તઓ હવશે તમાિી સ્થાહનક કાઉહન્સલ પાસે વધ સલાિ
લેવી.

માિા ઘિમાું ધમાોાની દગંધ આવે છે . મારે શું કરવ?
ું

મને માિા પાળેલા પ્રાણીઓના આિોગ્યની પચતા છે .

આગ બઝાઇ ગયા બાદ જો તમાિા ઘિમાુંથી ધમાોાની દગંધ આવતી િોય
તો:

મારે શું કરવ?
ું

• ઘિ ખોલીને તોકો અને તાજી િવાને પ્રવેશવા દો

ધમાોાયક્ત પરિહસ્થહતઓમાું અને તેમ કિવું જો વ્યવિારું િોય તો પોતાની
સાથે પાળેલા પ્રાણીઓને અુંદિ લઈ જશો.
જો તમને તમાિા પાળેલા પ્રાણીઓના આિોગ્યની પચતા િોય તો તમાિા
સ્થાહનક પશ હચરકત્સકની સલાિ લેશો.

• પોચા િાચિચીલાને તોકામાું િવા ખાવા દો
• અુંદિ િિેલ સપાટીઓ પિ પાણીના પોતા કિો. સપાટી પિ થિ દ્ર્યમાન
િોય તો સાબૂ અને પાણીથી ધોઇ નાુંખો.

બિાિ પોી િિેલ કપોાનું શ?
ું
ધમાોાયક્ત પરિહસ્થહતઓ દિહમયાન જો કપોા દોિી પિ સકવવા મક્યા િોય
તો તે િિી ધોવા જે થી ધમાોાની દગંધ દૂિ થાય અને કોઇ પણ િાખના અવશેષ
ન િિે જે સુંવેદનશીલ ત્વચા પિ તકલીિ ઊોી કિી શકે. િજું પણ જો
ધમાોો િોય તો કપોા અુંદિ અથવા ડ્રાયિથી સકવવા.
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વધ માવહતી
Vic Emergency
હવહશષ્ટ ઘટનાઓ અથવા કટોકટીઓ હવશે વધ માહિતી માટે અિમ જાવ:
www.emergency.vic.gov.au

સ્થાહનક આપાતકાલીન િેરોયો સ્ટેશન
હવહશષ્ટ ઘટનાઓ અને કટોકટીઓ હવશે વધ માહિતી માટે તમારું સ્થાહનક
આપાતકાલીન િેરોયો સ્ટેશન સાુંોળો.

NURSE-ON-CALL
િહજસ્ટિ થયેલ નસકની તાત્કાહલક આિોગ્ય સલાિ માટે, રદવસના 24 કલાક,
સપ્તાિના 7 રદવસ, 1300 60 60 24 પિ િોન કિો.

Department of Health and Human Services
તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગના ધમાોા કે િાખની આિોગ્ય પિ પોતી
અસિો હવશે અથવા વિસાદના પાણીની ટાુંકીના પાણીની ગણવત્તા હવશે વધ
માહિતી માટે, કામકાજના સમય દિહમયાન 1300 761 874 પિ િોન કિો.

Environment Protection Authority Victoria
પયાકવિણ અથવા તપખીરિયા કોલસાની ખાણની આગની િાખના પરિવિન
અને હનકાલ પિના અન્ય પ્રોાવ અને િવાની ગણવત્તા હવશેની માહિતી
EPA Victoria પાસેથી 1300 372 842 પિ ઉપલ્ધ થશે.

સ્થાહનક સિકાિ
વિસાદી પાણીની ટાુંકીના પાણીની ગણવત્તા હવશેની સલાિ અથવા
સાિસિાઇની પ્રવૃહત્તઓના અપોેસ સ માટે તમાિી સ્થાહનક કાઉહન્સલનો સુંપકક
કિો.

યોગ્ય સ્વરૂપમાું આ પ્રકાશન મેળવવા માટે 1300 761 874 પિ િોન કિો, જે માું જરૂિ પોે તો National Relay Service 13 36
77નો ઉપયોગ કિશો, અથવા environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au ને ઇમેલ કિશો
હવક્ટોરિયન સિકાિ, 1 ટ્રેઝિી પ્લેસ, મેલબોનક દ્વાિા અહધકૃત અને પ્રકાહશત.
© સ્ટેટ ઓિ હવક્ટોરિયા, Department of Health and Human Services નવેમ્બબિ 2016.
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