Sau đám cháy: nước uống riêng
và vấn đề an toàn bồn nước
Thông tin cộng đồng

Nếu sinh sống tại khu vực bị cháy rừng ảnh hưởng, bồn nước uống của quý vị có thể đã bị dơ vì các mảnh vụn,
tro, xác động vật hoặc chất chống cháy rải từ trên không.
Nếu nước có vị, nhìn hoặc có mùi khác thường, đừng uống hay cho động vật uống nước này.
Không bao giờ nên sử dụng nước sông hoặc suối làm nước uống hoặc làm thức ăn, trừ phi đã được xử lý đúng
cách.
Nước lấy từ các giếng khoan sâu hoặc giếng phải an toàn để sử dụng.

Tôi có thể ngăn chặn bồn nước uống của tôi bị dơ bằng cách nào?
Trước đám cháy rừng:
 bảo đảm quý vị đã bít kín kỹ và bảo trì đúng cách bồn nước của mình
 ngắt đường ống dẫn nước vào bồn nước của quý vị càng sớm càng tốt khi có nguy cơ cháy rừng.
Sau đám cháy rừng:
 chỉ nối lại đường ống dẫn nước vào bồn nước khi mái nhà đã sạch (làm sạch bằng tay hoặc sau trận mưa
to/lớn rửa sạch).

Nếu trời mưa trước khi tôi có thể ngắt đường ống dẫn vào bồn nước thì
sao?
 Trước khi sử dụng nước, quý vị hãy kiểm tra mái nhà, máng xối và nếu được, nhìn trong bồn nước của mình
xem nước có dấu hiệu bị dơ hay không.
 Quý vị không cần phải làm xét nghiệm nước vì nếu nước bị dơ, thông thường quý vị sẽ nhìn thấy ngay.
 Nếu nước bị dơ, vị, màu sắc hay mùi của nước sẽ khác đi.
 Không nên uống nước dơ hoặc làm thức ăn bằng nước này. Sử dụng nguồn nước uống khác.
 Quý vị có thể sử dụng nước trong bồn không uống được để tưới cây.

Tôi phải làm gì nếu trong hệ thống nước uống của tôi có xác động vật chết?
Đeo bao tay để dọn dẹp xác động vật chết trên mái nhà, trong máng xối hoặc trong bồn nước của quý vị. Vứt bỏ
bao tay sau khi làm xong công việc này và khử trùng nước trong bồn trước khi sử dụng. Quý vị có thể khử trùng
nước bằng cách đun sôi, hoặc sử dụng chất clo (thuốc tẩy).
Đun sôi nước để uống: đun sôi nước bằng cách đun nóng nước cho đến khi dòng bọt khí nổi lên liên tục và nhanh
chóng từ đáy nồi hoặc ấm đun nước. Quý vị có thể đun nước bằng ấm đun nước có công tắc tắt tự động.
Muốn khử trùng nước trong bồn bằng chất clo, quý vị hãy làm theo thông tin hướng dẫn dưới đây.
Đối với mỗi 1.000 lít nước trong bồn, quý vị có thể an toàn pha thêm:
 khoảng 125 mL hoặc 125g thuốc tẩy gia dụng 4 phần trăm clo (đừng sử dụng thuốc tẩy có chất tẩy rửa hoặc
mùi hương), hoặc
 khoảng 40 mL hoặc 40g 12,5 phần trăm clo lỏng dành cho hồ bơi hay nhà máy sản phẩm làm từ sữa, hoặc
 khoảng 8 mL hoặc 8g 65 phần trăm clo hạt dành cho 'hồ bơi'.
Lưu ý: một muỗng cà phê là khoảng năm gam.

Đợi ít nhất 24 giờ trước khi sử dụng nước để vi sinh vật bị giết chết hết.
Sau khi khử trùng bằng clo, quý vị nên đợi ít nhất 24 giờ trước khi sử dụng nước để vi sinh vật bị giết chết hết.

Bao lâu sau đám cháy thì tôi có thể sử dụng bồn nước uống của mình?
Nếu nước trong bồn không bị dơ, quý vị có thể uống nước này được. Tuy nhiên, đừng nối lại đường ống dẫn nước
vào bồn nước cho đến khi mái nhà đã được làm sạch hoặc sau trận mưa to/lớn rửa sạch.
 Chỉ làm sạch tro và các mảnh vụn trên mái nhà và trong máng xối khi an toàn để làm những công việc này.
 Quý vị không nhất thiết phải làm sạch bồn nước của mình sau đám cháy rừng trừ trường hợp bồn nước rõ ràng
đã bị dơ hoặc có mùi và có vị khác thường vì chất chống cháy rải từ trên không.
 Nếu muốn làm sạch bồn nước của mình, tốt nhất là quý vị thuê người chuyên nghiệp. Làm việc trong nơi chốn
hẹp, kín là nguy hiểm.

Muốn biết thêm thông tin
 Muốn gọi người vận chuyển nước hay làm sạch bồn nước trong vùng, xin quý vị liên lạc với ban y tế môi
trường của hội đồng thành phố địa phương quý vị.
 Muốn biết thông tin tổng quát về các đám cháy rừng ở tiểu bang Victoria, xin quý vị liên lạc với Đường dây
Thông tin cháy rừng Victoria qua số 1800 240 667.
Muốn biết thêm thông tin về cháy rừng và sức khỏe cộng đồng, xin quý vị đọc các tờ thông tin về cháy rừng do
Ban Y tế Môi trường, Department of Health and Human Services phổ biến tại trang mạng:
www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
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