આગ છી: ખાનગી ીલાન ું ાણી અને
ાણીની ટાુંકીની વરાભતી
વમદામ ભાહશતી

જો તભે બળપામય-અવયગ્રસ્ત વલસ્તાયભાું યશો છો તો તભાયી ીલાના ાણીની ટાુંકી કચયા, યાખ, મ ૃત પ્રાણીઓ અથલા એહયમર પામય હયટાડે ન્ટ્વ દ્વાયા
પ્રદૂ વત થઈ શોઈ ળકે છે .

જો ાણીનો સ્લાદ, દે ખાલ અથલા ગુંધ અવાભાન્ટમ રાગત ું શોમ, તો તેને ીળો નશીં અથલા પ્રાણીઓને ીલડાલળો નશીં.
નદી અથલા ખાડીભાુંથી આલત ું ાણી જમાું સધી તેની મોગ્મ યીતે વાપ-વપાઈ ન થઈ જામ તમાું સધી ીલા ભાટે અથલા યાુંધલા ભાટે કદાવત
ઉમોગભાું રેવ ું જોઈએ નશીં.

ઊંડા ફોયલેર અથલા કૂલાભાુંન ાણી ઉમોગ ભાટે વરાભત શોઈ ળકે છે .

હ ું ભાયી ીલાના ાણીની ટાુંકીને પ્રદૂવત થલાથી કેલી યીતે ફચાલી ળકું છું?
બળપામય શેરાું:
•

ખાતયી કયો કે તભાયી ટાુંકી મોગ્મ યીતે ફુંધ કયે રી અને જાલેરી છે

• બળપામયન ું જોખભ આલતાું જ તભાયી ટાુંકીથી નીચે આલતા ાઇપ્વને હડસ્કનેક્ટ કયો.
બળપામય છી:
•

છત વાપ થઈ જામ (કાું તો જાતે અથલા લયવાદના એક ધોલાણ છી) તે છી જ નીચેના ાઇપ્વને પયીથી કનેક્ટ કયો.

હ ું નીચે આલતા ાઇપ્વને હડસ્કનેક્ટ કરું તે શેરા જો લયવાદ આલી જામ તો શ?ું
•

ાણીનો ઉમોગ કયતાું શેરાું તભાયી છત, ગટવસની તાવ કયો અને જો ળક્ય શોમ તો તભાયી ાણીની ટાુંકીને ણ પ્રદૂ ણનાું રક્ષણો ભાટે
અંદયથી જઓ.

•

ાણીનો સ્લાદ રેલો જરૂયી નથી કાયણ કે પ્રદૂ ણ વાભાન્ટમ યીતે સ્ષ્ટ શોમ છે .

•

જો તભારું ાણી પ્રદૂ વત થઈ ગય ું શોમ, તો સ્લાદ, યું ગ અથલા ગુંધ ફદરાળે.

•

પ્રદૂ વત ાણીનો ઉમોગ ીલા ભાટે અથલા યાુંધલા ભાટે થલો ન જોઈએ. ીલા ભાટે કોઈ લૈકલ્પક યલઠાનો ઉમોગ કયો.

•

ટાુંકીન ું ાણી કે જે ીલામોગ્મ ન શોમ તેનો ઉમોગ ફગીચાભાું થઈ ળકે છે .

જો ભાયા ીલાના ાણીનાું વવસ્ટભભાું મ ૃત પ્રાણીઓ શોમ તો હ ું શ ું કરું ?
તભાયી છત, ગટવસ અથલા ટાુંકીભાુંના મ ૃત પ્રાણીઓને કાઢલા ભાટે શાથભોજા શેયો. ઉમોગ કમાસ છી શાથભોજાનો નાળ કયો અને તભાયી ટાુંકીના

ાણીનો પયીથી ઉમોગ કયતા શેરા તેને જતું યહશત ફનાલો. ાણીને એક યોલરિંગ ફોઇર ય રાલીને અથલા ક્રોહયન (બ્રીચ) નો ઉમોગ કયીને
જતું મક્ત કયી ળકામ છે .

ીલાના શેતઓ ભાટે ાણીને ઉકાલા: ાણીને ગયભ કયીને તેને તમાું સધી ઉકાો જમાું સધી તેભાું ૅન અથલા કેતરીના તલમેથી શલાના-યોટા
વતત અને ઝડથી ઊઠલાન ું ચાલ ન થઈ જામ. આભેે ફુંધ થતા સ્સ્લચ વાથેની કેતરીઓ મોગ્મ શોમ છે .
ક્રોહયનનો ઉમોગ કયીને તભાયી ટાુંકીનાું ાણીને જતું મક્ત કયલા ભાટે, નીચેની સ ૂચનાઓનો ઉમોગ કયો.
તભાયી ટાુંકીનાું દય 1,000 રીટય ાણીભાું તભે સયલક્ષતણે ઉભેયી ળકો છો:

• 4 ટકા ઘયગથ્થ બ્રીચનાું આળયે 125 વભરી અથલા 125 ગ્રાભ (હડટર્જન્ટટ અથલા પરમ્સ વ ધયાલતા બ્રીચેવને ટાો), અથલા
•
•

12.5 ટકા સ્સ્લવભિંગ  ૂરના પ્રલાશી ક્રોહયન અથલા ડેયી પેક્ટયી ક્રોહયનનાું આળયે 40 વભરી અથલા 40 ગ્રાભ, અથલા
65 ટકા દાણાદાય ‘સ્સ્લવભિંગ  ૂર’ ક્રોહયનના આળયે 8 વભરી. અથલા 8 ગ્રાભ.

નોંધ: એક ટીસ્પ ૂન આશરે ાાંચ ગ્રામ હોય છે .

સ ૂક્ષ્ભજીલોનો નાળ થઈ જામ તે ભાટે ાણીનો લયાળ કયતાું શેરાું ઓછાભાું ઓછા 24 કરાક સધી પ્રતીક્ષા કયો.
ક્રોહયનેહટિંગ છી, તભાયે સ ૂક્ષ્ભજીલોનો નાળ થલા દે લા ભાટે ાણીનો ઉમોગ કયતા શેરાું ઓછાભાું ઓછી 24 કરાક યાશ જોલી જોઈએ.

આગ છી કેટરા જપદી હ ું ભાયી ીલાના ાણીની ટાુંકીનો ઉમોગ કયી ળકું?
જો તભાયી ટાુંકીભાુંન ું ાણી દૂ વત ન થય ું શોમ, તો ાણી ીલા ભાટે સયલક્ષત શળે. જો કે, તભાયા નીચેના ાઇપ્વને પયીથી કનેક્ટ કયળો નશીં જમાું સધી
તભાયી છતને વાપ કયલાભાું ન આલે અથલા ાણીથી વાયી યીતે ધોલાઈ ન જામ.
•

તભાયી છત અને ગટવસભાુંથી યાખ અને કચયો પક્ત તમાયે જ વાપ કયો જમાયે તેભ કયવ ું સયલક્ષત શોમ.

•

આગ છી તભાયી ટાુંકીને વાપ કયલી જરૂયી નથી વવલામ કે તે ભોટા પ્રભાણભાું પ્રદૂ વત થઈ શોમ અથલા એહયમર પામય હયટાડે ન્ટ્વના રીધે
અવાભાન્ટમ ગુંધ અથલા સ્લાદ આલતો શોમ.

•

જો તભે તભાયી ટાુંકીને વાપ કયલા ભાુંગતા શોલ તો, કોઈ વનષ્ણાતને વનયક્ત કયલો એ રેષેષ્ઠ છે . ફુંવધમાય જગ્માભાું કાભ કયવ ું ખતયનાક છે .

લધ ભાહશતી ભાટે
•

સ્થાવનક ાણી કાટે જ અથલા ટાુંકી લ્ક્રનવસ ભાટે, તભાયી સ્થાવનક કાઉસ્ન્ટવરના માસલયણીમ આયોગ્મ વલબાગનો વુંકસ કયો.

•

વલક્ટોહયમાભાું આગ યની વાભાન્ટમ ભાહશતી ભાટે, વલક્ટોહયમન બળપામય ભાહશતી રાઇનનો 1800 240 667 ય વુંકસ કયો.

બળપામય અને જાશેય આયોગ્મ ભાહશતી વલળે લધ ભાટે, માસલયણીમ આયોગ્મ એકભ, Department of Health and Human Services દ્વાયા ઉરબ્ધ
બળપામય ભાહશતી તથ્મ ત્રકનો અશીં વુંદબસ રો:

www.health.vic.gov.au/environment/bushfires

વલક્ટોહયમન વયકાય, 1 Treasury Place, Melbourne દ્વાયા અવધકૃ ત અને પ્રકાવળત.
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