မီ့ေလာငးၿပီ့ခ္ိနး – မီ့ခို့မ္ာ့်ဖငးံ ထိခိုကးခဲံသညးံ
အိမးကို သနး႔႐ြငး့ေရ့ ်ပဳလုပး်ခငး့
လူမႈအဖျဲ႕အစညး့အတျကး သိေကာငး့စရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ကျ္ႏုးပး၏အိမးသညး မီ့ခို့နဵ႔ရေနပါသညး။ ကျ္ႏုးပး ဘာလုပးရမညးလဲ။
အကယး၍ သငးံအိမးသညး မီ့ေၾကာငးံပ္ကးစီ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ေတာမီ့မ္ာ့၏မီ့ခို့နဵ႔ ရ်ခငး့်ဖစးပါက သငးံအေနႏြငးံ ေအာကးေဖၐ်ပပါ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို
လိုကးနာသငးံပါသညး -

သငးံအိမးကို ေလဝငးေလထျကးေကာငး့ေအာငး ်ပဳလုပးပါ။
•

်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့ႏြငးံ တဵခါ့မ္ာ့ကို ဖျငးံပါ။ ေနေရာငးႏြငးံ ေလေကာငး့ေလသနး႔သညး ထိုအနဵ႔ကို ဖယး႐ြာ့ရနး အေထာကးအကူ်ပဳႏိုငးပါသညး။

(မာေသာ မ္ကးႏြာ်ပငးမ္ာ့ အိမးေထာငးပရိေဘာဂ၊ နဵရဵမ္ာ့ႏြငးံ ၾကမး့်ပငးမ္ာ့) အာ့ ေဆ့ေၾကာပါ။
•

အိမးအတျငး့မြ မ္ကးႏြာ်ပငးမ္ာ့အာ့ အာ့ေပ္ာံေသာ ဆပး်ပာ သို႔မဟုတး ေခ့္ချ္တးေဆ့ႏြငးံ ေရ်ဖငးံ ေဆ့ေၾကာပါ။

•

ခကးခဲေသာ မီ့ခို့မ္ာ့ႏြငးံ မိႈငး့မ္ာ့ကို ရာဘာလကးအိတးမ္ာ့ ဝတးဆငးၿပီ့ ေအာကးေဖၐ်ပပါ ပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံေဆ့ပါ – ေရ ေလ့လီတာတျငး အဝတးေလြ္ားဆပး်ပာမႈနး႔
လကးဘကးရညးဇျနး့ ေလ့ဇျနး့မြ ေ်ခာကးဇျနး့အထိႏြငးံ အိမးသဵု့ အေရာငးချ္တးေဆ့မႈနး႔ တစးချကး ထညးံထာ့ေသာအရညးကို သဵု့ပါ။ အေရာငးချ္တးေဆ့မႈနး႔ဘူ့တျငး
ပါ႐ြိေသာ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို အၿမဲတနး့ လိုကးနာရနး မေမံပါႏြငးံ။

•

မီ့ဖိုေခ္ာငးသဵု့ ပစၥညး့မ္ာ့ကို ေခ့္ချ္တးေဆ့၊ ေရေႏျ့တို႔်ဖငးံ ေဆ့ႏိုငးၿပီ့ အေရာငးေ်ပာငး့ေနသညးမ္ာ့ကို ဖယး႐ြာ့ရနးအတျကး သငးံေလ္ားရာ အေရာငးတငးပစၥညး့်ဖငးံ
အေရာငးတငးႏိုငးပါသညး။

ေပ္ာံအိေသာ ပရိေဘာဂမ္ာ့ (အစအမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ ်ပဳလုပးထာ့ေသာ ပရိေဘာဂမ္ာ့ႏြငးံ အိပးရာ ပစၥညး့မ္ာ့) ကို ေလြ္ားပါ
•

ေပ္ာံအိေသာ ပရိေဘာဂမ္ာ့ကို အိမး်ပငးပ ေနေရာငးႏြငးံေလတျငး ေလသလပးခဵပါ။ ေမျ႕ရာမ္ာ့သညး ေမျ႕ရာ်ပငးဆငးသူ ပညာ႐ြငးထဵတျငး သနး႔႐ြငး့ေရ့
်ပဳလုပးႏိုငးပါသညး။ အေမႊ့အေတာငးမ္ာ့ႏြငးံ်ပဳလုပးထာ့ေသာ ေခါငး့အဵု့မ္ာ့ သို႔မဟုတး ေရ်မႇဳပးမ္ာ့ထဲမြ မီ့ခို့နဵ႔မ္ာ့ကိုမူ ပေပ္ာကးေစရနး
လဵု့ဝမ်ပဳလုပးႏိုငးသေလာကး ်ဖစးပါသညး။

အဝတးအစာ့မ္ာ့
•

အဝတးအစာ့မ္ာ့ကို အိမး်ပငးပ ေနေရာငးႏြငးံေလတျငး ေလသလပးခဵပါ။

•

မီ့ခို့နဵ႔ရေသာ မညးသညးံအဝတးအစာ့ကိုမဆို ပဵုမြနးအတိုငး့ ေလြ္ားဖျတးပါ။

•

အဝတးအထညးမ္ာ့မြ ချ္တးရနးခကးခဲေသာ အစျနး့အထငး့မ္ာ့ႏြငးံ မီ့ခို့နဵ႔ကို တစးခါတစးရဵ ေရ ေလ့လီတာတျငး အဝတးေလြ္ားဆပး်ပာမႈနး႔ လကးဘကးရညးဇျနး့
ေလ့ဇျနး့မြ ေ်ခာကးဇျနး့အထိႏြငးံ အိမးသဵု့ အေရာငးချ္တးေဆ့မႈနး႔ တစးချကး ထညးံထာေသာအရညးကို သဵု့်ခငး့်ဖငးံ ဖယး႐ြာ့ႏိုငးပါသညး။ ေလြ္ားၿပီ့ပါက
သနး႔႐ြငး့ေသာေရ်ဖငးံ စငးေအာငးေဆ့ၿပီ့ ေကာငး့စျာ ေ်ခာကးေသျ႕ေအာငး ထာ့ပါ။ လကးအိတးမ္ာ့ဝတးဆငးၿပီ့ အေရာငးချ္တးေဆ့မႈနး႔ဘူ့တျငး ပါ႐ြိေသာ
ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို လိုကးနာရနး မေမံပါႏြငးံ။ ဤေရာေႏြာထာ့သညးံအရညးသညး အဝတးမ္ာ့ကို အေရာငးကျ္တးေစႏိုငးသ်ဖငးံ သတိႏြငးံ ်ပဳလုပးသငးံပ ါသညး။

အဝတးႀကိဳ့တနး့ေပၐတျငး က္နးခဲံေသာ အဝတးမ္ာ့အတျကး ဘာလုပးရမညးနညး့။
•

ေလက အခ္ိဳ႕ေသာ မီ့ခို့နဵ႔မ္ာ့ကို ဖယးလိုကးႏိုငးသညး၊ သို႔ေသား ထိုအဝတးမ္ာ့အေပၐတျငး မီ့ခို့မိႈငး့၊ အမဵႈအမႊာ့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပာတို႔ ႐ြိေနႏိုငးသညးံအတျကး ၎တို႔ကုိ
်ပနးၿပီ့ ေလြ္ားသငးံပါသညး။

•

်ပနး၍ေလြ္ား်ခငး့က ႏူ့ညဵံေသာ အေရ်ပာ့မ္ာ့ (ဥပမာ၊ ေမျ့စကေလ့၏ အေရ်ပာ့) ကို လဵႈ႕ဆျႏိုငးသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့၏ရနးမြ အကာအကျယး်ပဳေစႏိုငးပါသညး။

ကျ္ႏုးပး၏အိမးတျငး ်ပာႏြငးံ မီ့ခို့မိႈငး့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့အတျကး ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့ တစးစဵုတစးရာ ႐ြိပါသလာ့။
အိမး၏မ္ကးႏြာ်ပငးမ္ာ့ေပၐတျငး ်ပာမ္ာ့ အနညး့ငယးသာ ႐ြိပါက သငးံက္နး့မာေရ့ကို ထိခိုကးႏိုငးေခ္ မ႐ြိေလာကးပါ။

ပိုမို သိေကာငး့စရာမ္ာ့ ရယူရနး
Department of Health and Human Services
Department of Health and Human Services

ထဵမြ

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

ေတာမီ့ေလာငး်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးလာေသာမီ့ခို့မ္ာ့ႏြငးံ သငးံက္နး့မာေရ့

Environment Protection Authority

တျငး ရႏိုငးေသာ

(Bushfire smoke and your health) စာေစာငးကို ဖတးၾကညးံပါ။

ဗစးတို့ရီ့ယာ့်ပညးနယး

ေလ၏ အရညးအေသျ့ ေစာငးံၾကပးစိစစး်ခငး့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ေနာကးထပး အၾကဵၪာဏးမ္ာ့ ရယူရနးအတျကး သဘာဝပတးဝနး့က္ငး ဗစးတို့ရီ့ယာ့်ပညးနယး
ထိန့း သိမ့း ကာကျယးေရ့ အာဏာပိုငး အဖျဲ႕အစညး့ (EPA

Victoria) ကို 1300 372 842 တျငး ဆကးသျယးႏိုငးပါသညး။

သငးံဆရာဝနး
အကယး၍ သငး သို႔မဟုတး သငးံအိမးေထာငးစုဝငး တစးဦ့ဦ့သညး မီ့ခို့မ္ာ့၏ အေ်ခအေနေၾကာငးံ က္နး့မာေရ့ တစးစဵုတစးရာ ချ္တးယျငး့မႈ႐ြိပါက သငးံဆရာဝနးထဵမြ
က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အၾကဵၪာဏးရယူပါ။

ဗစးတို့ရီ့ယာ့်ပညးနယးအစို့ရ 1 Treasury Place, Melbourne က ချငးံ်ပဳၿပီ့ ထုတးေဝသညး။
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