ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈမွ ျပာ
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ အခ်က္အလက္ စာရြက္

Department of Health and Human Services သည္ ဤအေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္ခဲ့သည္ ထိုေၾကာင့္ သင္သည္ သင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္
ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္း မီးေလာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ ျပာကို အထိအေတြ႔ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္သည့္ သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္ရွိ
တစ္စံုတစ္ေယာက္၏က်န္းမာေရးကို အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ ဘာလုပ္ရမည္ကို သိရွိမည္ျဖစ္သည္။
သီးျခား မီးေလာင္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေရးေပၚျဖစ္ရပ္ တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ ေဒသတြင္း အေရးေပၚေရဒီယို အသံလႊင့္ရံုကို
ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအတြက္ နားေထာင္ပါ သို႔မဟုတ္ www.emergency.vic.gov.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
အကယ္၍ သင္သည္ အေရးေပၚျဖစ္ရပ္၏ျမင္ကြင္းတြင္ ရွိေနလွ်င္ လူနာတင္ယာဥ္အရာရွိမ်ား၊ ရဲမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မီးသတ္တပ္ဖြ႕ဲ ကဲ့သို႔ေသာ
အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အၿမဲတမ္း လိုက္နာပါ။

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၌ ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈမွ ျပာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိက အခ်က္မ်ား
•

ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ မီးေလာင္စဥ္ ျပာကို ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။ ျပာတြင္ ကယ္လ္ဆီယမ္၊ အလူမီနီယမ္၊ ပိုတက္စီယမ္၊ ဆိုဒီယမ္၊ အိုင္ယြန္းတိ႔၏
ု
ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ မက္ဂနီစီယမ္ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ကန္႔ေအာက္ဆိုကတ
္ ႔ပ
ို ါဝင္ပါသည္။ျပာအမႈန္အစမ်ားသည္ မီးေလာင္မႈ အနီးရွိ ေနရာမ်ားတြင္ မီးခိုးမွ
က်လာၾကပါသည္။ ျပာသည္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ အမႈန္႔ျဖစ္သည္ ၎ကို မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ ျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္ပါသည္။သင့္ အဆုတ္မ်ားအတြင္းသို႔ ရူသြင္းရန္
အလြန္ႀကီးေနေသာ္လည္း ျပာအမႈန္အစမ်ားသည္ မ်က္စိမ်ား၊ ႏွာေခါင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတို႔ကို ထိေတြ႔ရာေနရာ၌ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
ဤက်န္းမာေရး ထိခိုကမ
္ ႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းသင့္သည္။ မဟုတ္လွ်င္ NURSE-ON-CALL ကို ဖုန္း 1300 60 60 24 ျဖင့္ ေခၚပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ
အႀကံဥာဏ္ကို ေတာင္းခံပါ။ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၌ ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈမွ မီးခိုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိက အခ်က္မ်ား

•

ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈမွ မီးခိုးတြင္ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆက
ို ္၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ႏွင့္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ေအာက္ဆိုက္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ
ေခ်ာေမြ႕သည့္အမႈန္မ်ား၊ ေရေငြ႕မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ပါဝင္သည္။

•

Latrobe ေတာင္ၾကား ျပင္ပရွိ ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈမွ မီးခိုးတြင္ ကန္႔ေအာက္ဆိုကမ
္ ်ားလည္း ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

•

သင္ ဘာလုပ္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံုမွန္ ေနာက္ဆံုးေပၚသတင္းမ်ားအတြက္ သင့္ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ ေရဒီယို အသံလႊင့္ရံုကို နားေထာင္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္
www.emergency.vic.gov.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

•

ပန္းနာေရာဂါ၊ ကေလးမ်ား (14 ႏွစ္အရြယ္ထိ)၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ 65 ႏွစ္အထက္ လူအိုမ်ား အပါအဝင္ ႏွလံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆုတ္
ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မီးခိုးမ်ားအတြင္း အသက္ရႈရသည္မွာ ပိုမို၍ ထိခိုက္လြယ္ပါသည္။

•

အကယ္၍ သင့္တြင္ ႏွလံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆုတ္ ေရာဂါ ရွိလွ်င္ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း သင့္ ေဆးဝါးကို ေသာက္ပါ။ ပန္းနာေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မိမိတ႔၏
ို
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပန္းနာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစီအစဥ္ကို လုိက္နာရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္သာေအာင္လုပ္သည့္ ေဆးဝါးကို အဆင္သင့္ကိုင္တြယ္ထားပါ။

•

အကယ္၍ သင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္ရွိ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မီးခိုး ရႈမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို
ႀကံဳေတြ႕ေနရလွ်င္ NURSE-ON-CALL ကို ဖုန္း 1300 60 60 24 ျဖင့္ေခၚပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးကုသမႈကို ရွာပါ။

•

အသက္ရႈရာ၌ အခက္အခဲ၊ ခြ်ဲသလိပ္သံထြက္ေနျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရင္ဘတ္တြင္ တင္းက်ပ္ျခင္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ တစ္ဦးဦးသည္ အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကို
ခံယူသင့္သည္ – ဖုန္း 000 ကိုေခၚပါ။

ဗစ္တိုးရီယားျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္မီးေသြညိဳ အေၾကာင္း
ေက်ာက္မီးေသြးသည္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ သဘာဝေပါက္ပင္
အလႊာမ်ားျဖစ္ေပၚလာရာမွ ေပၚေပါက္လာပါသည္။
ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ေက်ာက္မီးေသြးညိဳတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရ
အေျမာက္အျမား၊ ကန္႔ အနည္းငယ္ႏွင့္ အဆင့္နိမ့္ေသာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။

မီးေလာင္ကြ်မ္းသည့္အခါ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ေက်ာက္မီးေသြးညိဳသည္
အျခား ေက်ာက္မီးေသြး အမ်ဳိးအစားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုနည္းပါးေသာ ျပာကို
ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။
Latrobe ေတာင္ၾကား ေက်ာက္မီးေသြညိဳတြင္ အလြန္နိမ့္က်ေသာ
ကန္႔ပါဝင္မႈရွိသည္ (ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အေလးခ်ိန္ 0.5% ထက္နည္း၍)။
Anglesea ႏွင့္ Bacchus Marsh ေက်ာက္မီးေသြးညိဳတြင္ ကန္႔ (4%
ေျခာက္ေသြ႕အေလးခ်ိန္) ပါဝင္ပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ မီးခိုးတြင္ ဘာရွိပါသလဲ။
ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈတိုင္းသည္ အရြယ္အစား၊
မည္မွ်ၾကာၾကာ ေလာင္ကြ်မ္းသည္ႏွင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္ မီးခိုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပာ
ပမာဏ တိ႔က
ု ျြဲ ပားျခားနားၾကပါသည္။
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြင္းေရာက္ရွိမည့္ မီးခိုး ပမာဏ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပာ
ပမာဏသည္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူမ်ား မီးေလာင္ရာေနရာႏွင့္
မည္မွ် နီးနီးကပ္ကပ္ ေနထိုင္သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္
တိ႔အ
ု ေပၚလည္း မူတည္ပါသည္။
ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈမွ မီးခိုးသည္•

ေလထု အရည္အေသြးကို က်ဆင္းေစႏုိင္ၿပီး လူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္

•

မီးခိုးတြင္ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ႏွင့္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္
ေအာက္ဆိုက္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေခ်ာေမြ႕သည့္အမႈန္မ်ား၊ ေရေငြ႕မ်ားႏွင့္
ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ပါဝင္သည့္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ကန္႔ေအာက္ဆိုက္ ပါဝင္သည္။

•

မီးခိုးတြင္ ျပာအမႈန္အစမ်ားပါဝင္သည္ ၎သည္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ မီးခိုး
အမႈန္မ်ားထက္ ပိုမို၍မ်ားစြာႀကီးမားပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ ျပာတြင္ ဘာရွိပါသလဲ။
ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈမွ ျပာသည္•

ျပာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ မီးခိုး ပါရွိသည္

•

ႀကီးမားသည့္ အမႈန္အစမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားၿပီး ၎တိ႔သ
ု ည္ လံုးဝ
ေလာင္ကြ်မ္းေနသည္ မဟုတ္ပဲ ေခ်ာေမြ႕ေသာ အမႈန္႔မ်ား အျဖစ္
ေလထုထဲမွ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚ က်ေရာက္လာသည္။

•

ျပာတြင္ ကယ္လ္ဆီယမ္၊ အလူမီနီယမ္၊ ပိုတက္စီယမ္၊ ဆိုဒီယမ္၊
အိုင္ယြန္းႏွင့္ မက္ဂနီစီယမ္ ေအာက္ဆက
ို ဓ
္ ာတ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

•

မီးဖိုမ်ား၌ ေတြ႔ရွိရသည့္ ျပာႏွင့္အလားသ႑ာန္တူပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ မီးေလာင္ေနစဥ္ မီးခိုးသည္ မည္ကဲ့သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္၏
က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သနည္း။
မီးခိုးႏွင့္အထိအေတြ႕ရွိမႈသည္ သင့္က်န္းမာေရးကို မည္သို႔ထိခိုက္သည္မွာ သင့္
အသက္အရြယ္၊ သင့္တြင္ ရွိရင္းစြဲ ေရာဂါတစ္ခုခု ရွိမရွိ၊ မီးအခိုးအေငြ႕
ရွိေနသည့္အေျခအေန၌ သင္ မည္မွ် လႈပ္ရွားသည္ႏွင့္ မည္မွ်ၾကာၾကာ မီးခိုးကို
သင္ ရူရိႈက္ခဲ့သည္ တိ႔အ
ု ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
ပန္းနာေရာဂါ၊ ကေလးမ်ား (14 ႏွစ္အရြယ္ထိ)၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ 65 ႏွစ္အထက္ လူအိုမ်ား အပါအဝင္ ႏွလံုး
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆုတ္ ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မီးခိုးမ်ားအတြင္း အသက္ရႈရသည္မွာ

အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အသက္ရူရန္အခက္အခဲ ရွိေနလွ်င္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခြ်ဲသလိပ္အသံထြက္ေနလွ်င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရင္ဘတ္တြင္
တင္းက်ပ္ေနလွ်င္ ဖုန္း 000 ကိုေခၚပါ။
ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ မီးေလာင္ေနစဥ္ ျပာသည္ မည္ကဲ့သ႔ို ကြ်ႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရးကို
ထိခိုက္ႏိုင္သနည္း။
ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈမ်ားသည္ မီးခိုးႏွင့္ ျပာတို႔ကို
ထုတ္လႊင့္ပါသည္။
သင့္ အဆုတ္မ်ားအတြင္းသိ႔ု ရူသြင္းရန္ အလြန္ႀကီးေနေသာ္လည္း
ျပာအမႈန္အစမ်ားသည္ မ်က္စိမ်ား၊ ႏွာေခါင္း သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတို႔ကို
စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ က်ဆင္းလာသည့္ ျပာမွ အေဝးသို႔ ေရႊ႕သ
႔ ြားၿပီးသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳက္နက္ အကယ္၍ ဤထိခိုကမ
္ ႈကို အလ်င္အျမန္ မေျဖရွင္းလွ်င္
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ကုသမႈကို ရွာရလိမ့္မည္။
ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ မီးေလာင္ေနစဥ္ ကြ်ႏု္ပ္၏ က်န္းမာေရးကို
အကာအကြယ္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။
ျပာ
အကယ္၍ သင္သည္ ျပာႏွင့္အထိအေတြ႔ရွိလာလွ်င္ သင့္လက္မ်ား၊ မ်က္ႏွာႏွင့္
လည္ပင္းတို႔ကို လိုသလို ေရေဆးပစ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ မ်က္လံုးမ်ားထဲ ျပာ
ဝင္ေရာက္လာလွ်င္ သန္႔စင္ေသာေရျဖင့္ ညင္သာစြာ ေဆးေၾကာပစ္ပါ။
ေကာင္းမြန္ေသာ သန္႔စင္ေရးကို က်င့္သံုးပါ – မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ဆပ္ျပာႏွင့္
ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာသုတ္ေပးပါ။
မီးခိုး
မီးေလာင္ေနစဥ္ ေလထု အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုး
သတင္းႏွင့္ သင္ ဘာလုပ္သင့္သည္ကို သိရွိရန္အတြက္ သင့္ ေဒသတြင္း
အေရးေပၚ ေရဒီယို အသံလႊင့္ရက
ံု ို နားေထာင္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္
www.emergency.vic.gov.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
မီးခိုးေလာင္ပိတ္သည့္ အေျခအေနအတြင္း အိမ္ျပင္ပလုပ္မည့္ ေလ့က်င့္ခန္းကို
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပင္းထန္သည့္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းကို
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ရွိရင္းစြဲ ႏွလံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆုတ္ ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္
တတ္ႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ား အနားယူသင့္သည္။
အကယ္၍ သင္သည္ မီးေလာင္မႈမွ အႏၱရာယ္အတြင္းက်ေရာက္ မေနလွ်င္
တတ္ႏိုင္သမွ် မီးခိုးမွေဝးေဝး အိမ္တြင္း၌ေနပါ။ ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္

ပိုမို၍ ထိခိုက္လြယ္ပါသည္။

တံခါးမ်ားကို ပိတ္ထားပါ။

အကယ္၍ သင့္တြင္ ႏွလံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆုတ္ ေရာဂါ ရွိလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္က

အကယ္၍ ရာသီဥတုမွာ ပူလွ်င္ ေလေအးစက္ကိုဖြင့္ပါ၊

ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း သင့္ ေဆးဝါးကို ေသာက္ပါ။

‘ေလကိုျပန္လည္လွည့္ပတ္ရန္’ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ‘ေလကို ျပန္အသံုးျပဳရန္’

ပန္းနာေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မိမိတ႔၏
ို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပန္းနာ လုပ္ေဆာင္

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ေပးသည္။

ရမည့္ အစီအစဥ္ကို လုိက္နာရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္သာေအာင္ လုပ္သည့္

ခလုတ္ကိုဖြင့္ပါ။ ၄င္းသည္ အတြင္းသိ႔ဝ
ု င္ေရာက္လာမည့္ မီးခိုး အမႈန္မ်ား၏

ေဆးဝါးကို အဆင္သင့္ကိုင္တြယ္ထားပါ။

အကယ္၍ သင့္အိမ္သည္ သက္ေသာင့္သက္သာ မရွိလွ်င္ မီးခိုးမွ

အကယ္၍ သင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္ရွိ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္ေနရာသိ႔ု သြားပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စာၾကည့္တိုက္၊

သည္ မီးခိုး ရႈမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕
ေနရလွ်င္ NURSE-ON-CALL ကို ဖုန္း 1300 60 60 24 ျဖင့္ေခၚပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေဆးကုသမႈကို ရွာပါ။

ေဝးေဝးသို႔သြားရန္အတြက္ စိတ္ခ်ရသည္ဆိုလွ်င္ စဥ္းစားပါ။ မီးခိုး
အသိုင္းအဝိုင္းစင္တာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကုန္ေရာင္းေစ်းဝယ္ စင္တာ ကဲ့သုိ႔ေသာ
ေဒသတြင္း ေလေအးစက္ဖြင့္ထားသည့္ အေဆာက္အဦးသို႔ သြားပါ။
အကယ္၍ စိတ္ခ်ရသည္ဆိုလွ်င္ သက္ႀကီးအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို စစ္ေဆးပါ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္အထင္၌ အကူအညီအပို လိုအပ္မည့္ အျခားလူမ်ားကို
စစ္ေဆးပါ။
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မ်က္ႏွာဖံုး ဝတ္ထားျခင္းကို ဘာ သေဘာရပါသလဲ။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ တိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္

အျပင္ေနရာ၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို သင္ မေရွာင္ရွားႏုိင္သည္ မဟုတ္လွ်င္

ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

မီးခိုးႏွင့္ ေဝးေဝး အိမ္အတြင္းေနရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။

သင့္ တိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ စိုးရိမ္မႈ တစ္ခုခု

ရိုးရိုး စကၠဴ ဖံုကာမ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၊ လက္ကိုင္ပုဝါမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္

ရွိလွ်င္ တိရစာၦန္ ဆရာဝန္ တစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ Department of

လည္စည္းပုဝါမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ ျပာ အမႈန္အစမ်ား ထိေတြ႔မႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ေကာင္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ေခ်ာေမြ႕သည့္ မီးခိုး အမႈန္မ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားမွ သင့္အား အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ပါ။
အထူး မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား (P2 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား) သည္ ေခ်ေမြ႕သည့္ မီးခိုး အမႈန္မ်ား
ရႈသြင္းျခင္းမွ ပိုမို၍ အကာအကြယ္ကို ေပးပါသည္။
P2 မ်က္ႏွာဖံုးတစ္ခုကို သံုးရန္ မဆံုးျဖတ္မီ သတိျပဳရမည္မွာ•

၄င္းတို႔သည္ ပူေနႏိုင္သည္၊ ဝတ္ရန္ အဆင္မေျပျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ပံုမွန္
အသက္ရူရန္ ပိုမို၍ ခက္ခဲေစသည္။

•

ရွိရင္းစြဲ ႏွလံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆုတ္ ေရာဂါရွိေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္

Environment, Land, Water and Planning Customer Service Centre
ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာကို ဖုန္း 136 186 ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ မိုးေရေလွာင္ကန္မွ ေရကို ေသာက္ႏိုင္ပါသလား။
အကယ္၍ သင့္တြင္ မိုးေရေလွာင္ကန္တစ္ခု ရွိၿပီး ေရမွာအရသာ၊ အျမင္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အနံ႕မွာ မူမမွန္လွ်င္ ေသာက္သံုးရန္၊ ေရခ်ဳိးရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအတြက္သံုးရန္ မလုပ္ပါႏွင့္။
ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ ေဒသ ေကာင္စီရွိ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အရာရွိ သို႔မဟုတ္ Department of Health
and Human Services ကိုဆက္သြယ္ပါ။

အသံုးမျပဳမီ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္ကို ရွာေဖြသင့္သည္။
•

၄င္းတို႔သည္ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္၌ မုတ္ဆိတ္ေမြးရွိလွ်င္

ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္း မီးေလာင္မႈမွ ျပာသည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ပန္းဥယ်ာဥ္ရွိ

အလံုပိတ္ ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

အပင္မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသလား။

•

၄င္းတုိ႔ကို ကေလး၏ မ်က္ႏွာအတြက္ ဒီဇုိင္းပံုလုပ္မထားပါ။

•

၄င္းတို႔သည္ သင့္အား ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္ကဲ့သို႔ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားမွ
အကာအကြယ္ မေပးပါ။

ပန္းဥယ်ာဥ္အတြက္ ျပာသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းေသာ္လည္း
စိုစြတ္ေသာ ျပာျဖစ္လာမႈသည္ အပင္မ်ားကို ဖို႔အုပ္ရာေရာက္ေကာင္း
ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ၎တိ႔၏
ု ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ရွင္သန္မႈကို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ ျပာသည္ မည္ကဲ့သ႔ို ကြ်ႏ္ုပ္၏

ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဟင္းခတ္

က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုငပ
္ ါသလား။

အေမႊးအႀကိဳင္ပင္မ်ားကို အကယ္၍ ၎တိ႔ေ
ု ပၚ၌ ျပာရွိေနလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္

မီးၿငိမ္းသြားသည့္အခါ ေခ်ာေမြ႕ေသာ ျပာအမႈန္႔မ်ားကို မီးေလာင္ရာေနရာ

စားသံုးႏိုင္ပါသလား။

အနီးတစ္ဝွိက္၌ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ ျမင္ေတြ႔ေကာင္းျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္။
ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ ျပာသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလြန္ အႏၱရာယ္ မေပးပါ၊
သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အေရျပားႏွင့္ မ်က္စိတ႔အ
ို ား ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္
စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ျပာကိုမဆို သန္႔ရွင္းပစ္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။
ျပာကို သန္႔ရွင္းေပးျခင္း
ေကာင္းမြန္ေသာ သန္႔စင္ေရးကို က်င့္သံုးပါ – မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို
ဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာသုတ္ေပးပါ။ ျမင္သာသည့္ မ်က္ႏွာျပင္

စားစရာမွာ စိတ္ခ်ရမႈ ရွိမရွိ စဥ္းစားသည့္အခါ အၿမဲတမ္း ပင္ကိုယ္အသိစိတ္ကို
အသံုးျပဳပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံ သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္
အေမႊးအႀကိဳင္ပင္တို႔ကို မစားသံုးမီ သို႔မဟုတ္ မခ်က္ျပဳတ္မီ အေသအခ်ာ
ေဆးေၾကာရလိမ့္မည္။
အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ၿခံထြက္သီးႏွံကို စားသံုးရန္ မလိုလားလွ်င္
ထိခိုက္ခံရသည့္ ဟင္းသီးႏွံမ်ားကို စြန႔ပ
္ စ္၍ ေျမေဆြးေျမၾသဇာလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္၏ အိမ္သည္ မီးခိုး အနံ႔ထြက္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

မီးခိုးအစြန္းအထင္းကို ဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္ ေဆးပါ။

အကယ္ သင့္အိမ္သည္ မီးၿငိမ္းသြားၿပီးေနာက္ မီးခိုး အနံ႔ထက
ြ ္ေနလွ်င္ -

ျပာမ်ား အနီးအနားတြင္ ၎ေနရာမွာ သန္႔ရွင္းၿပီးသြားသည့္အခ်ိန္အထိ

•

အိမ္ကို ေနေရာင္ႏွင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရရန္ ဖြင့္ထားပါ

ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ား ကစားျခင္းကို တားဆီးေပးပါ။

•

ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ပရိေဘာဂ၊ လႊမ္းထည္ ခင္းထည္မ်ားကို

သန္႔ရွင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ေဒသ ေကာင္စီထံမွ

ေလသလပ္ထားပါ။
အိမ္တြင္း မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ေရျဖင့္ ပက္ျဖန္းသုတေ
္ ပးပါ။ ျမင္သာသည့္

ထပ္ဆင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ေတာင္းခံပါ။

•

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္သည္။

က်န္ရစ္ေနသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကို ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

အကယ္၍ အဝတ္အစားမ်ားမွာ မီးခိုးေလာင္ပိတ္သည့္ အေျခအေန

မီးအခိုးအေငြ႕ရွိသည့္အေျခအေနမ်ားအတြင္း လက္ေတြ႕က်က်

အေတာအတြင္း အဝတ္တန္းေပၚတြင္ ရွိေနလွ်င္ မီးခိုးအနံ႔မ်ားႏွင့္ သင့္

လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို သင္ႏွင့္အတူ အိမ္တြင္း၌
ယူေဆာင္ထားပါ။
အကယ္၍ သင့္တြင္ သင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

မ်က္ႏွာျပင္ မီးခိုးအစြန္းအထင္းကို ဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္ ေဆးပါ။အိမ္အျပင္၌

အေရျပားကို စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ျပာမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္
၎တိ႔က
ု ို ျပန္ေလွ်ာ္ဖြတ္ပါ။ အကယ္၍ မီးခိုးမွာ ရွိေနေသးလွ်င္ အဝတ္မ်ားကို
အိမ္တြင္း အေျခာက္ခံပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အပူေပးစက္ျဖင့္အေျခာက္ခံပါ။

စိုးရိမ္မႈ တစ္ခုခုရွိလွ်င္ သင့္ ေဒသတြင္း တိရစာၦန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။
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ထပ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား
Vic Emergency
သီးျခား ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္
အပိုမ်ားအတြက္ www.emergency.vic.gov.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
ေဒသတြင္း အေရးေပၚ ေရဒီယို အသံလြင့္ရံု
သီးျခား ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိ
အခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ ေရဒီယို
အသံလြင့္ရံုကို နားေထာင္ပါ။
NURSE-ON-CALL
မွတ္ပံုတင္ သူနာျပဳထံမွ တစ္ရက္ 24 နာရီ၊ တစ္ပတ္ 7 ရက္ ခ်က္ခ်င္း
က်န္းမာေရး အႀကံဥာဏ္အတြက္ ဖုန္း 1300 60 60 24 ကိုဆက္ပါ။
Department of Health and Human Services
ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္းမီးေလာင္မႈမွ မီးခိုးေၾကာင့္ က်န္းမာေရး
ထိခိုက္မႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိုးေရေလွာင္ကန္ ေရအရည္အေသြး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္အပိုမ်ား အတြက္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း ဖုန္း 1300 761 874 ကို
ဆက္ပါ။
Environment Protection Authority Victoria
ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဤမီးေလာင္မႈေၾကာင့္
အျခားသက္ေရာက္မႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးညိဳ သတၱဳတြင္းမွ ျပာကို
စြန႔ပ
္ စ္ရန္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို EPA Victoria ထံမွ ဖုန္း
1300 372 842 ကိုဆက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ
သင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေကာင္စီကို မိုးေရေလွာင္ကန္ေရ အရည္အေသြးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအတြက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အႀကံဥာဏ္အတြက္ ဆက္သြယ္ပါ။

ဤထုတ္ေဝစာေစာင္ကို မသန္မစြမ္းသူရယူရန္ပံုစံျဖင့္ ရယူရန္ ဖုန္း 1300 882 008 ကိုဆက္ပါ၊ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ National Relay
Service ကိုဖုန္း 13 36 77 ျဖင့္ဆက္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au သိ႔အ
ု ီးေမးလ္ ပို႔ပါ။
အမွတ္ 1 Treasury Place, Melbourne တြင္တည္ရွိသည့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳၿပီးထုတ္ေဝသည္။
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