بعد الحرٌق :مٌاه الشرب الخاصة وسالمة
خزان المٌاه
معلومات مجتمعٌة

إذا كنتم تعٌشون فً منطقة متضررة من حرائق الغابات ٌمكن أن ٌصبح خزان مٌاه الشرب الخاص بكم ملوثا من الحطام والرماد والحٌوانات المٌّتة أو مثبطات
الحرٌق الجوٌة.
إذا كان طعم ومظهر ورائحة الماء عٌر عادي ،ال تقوموا بشربه أو إعطائه للحٌوانات.
ٌجب عدم إستخدام مٌاه من نهر أو جدول أبدا للشرب أو إعداد الطعام إال إذا تمت معالجته بشكل صحٌح.
المٌاه المسحوبة من التجاوٌف العمٌقة واآلبار ٌنبغً أن تكون آمنة لإلستخدام.

كيف يمكنني منع خزان مياه الشرب الخاص بي من أن يصبح ملوثا؟
قبل حرائق الغابات:
•

تأكدوا من أن الخزان مغلق بإحكام و ُمحافظ علٌه بشكل سلٌم

•

أفصلوا المواسٌر النازلة إلى الخزانات فً أقرب وقت عند معرفة أن هناك خطر لنشوب حرائق الغابات.

بعد حرائق الغابات:
•

قوموا بوصل المواسٌر النازلة فقط عندما ٌتم تنظٌف السطح (إما ٌدوٌا أو بعد تدفق جٌد من المطر).

ماذا لو هطل المطر قبل أن أتمكن من فصل المواسير النازلة؟
•

قبل إستخدام المٌاه تفقدوا السقف والمزارٌب وإذا كان ممكنا أنظروا داخل الخزان بحثا عن عالمات التلوث.

•

إختبار المٌاه لٌس ضرورٌا ألن التلوث ٌكون عادة واضحا.

•

إذا كان الماء قد تلوث فإن الطعم أو اللون أو الرائحة سوف ٌتغٌر.

•

ٌجب عدم إستخدام المٌاه الملوثة للشرب أو إعداد الطعام .إستخدموا إمدادات بدٌلة للشرب.

•

ٌمكن إستخدام مٌاه الخزان غٌر الصالحة للشرب فً الحدٌقة.

ماذا أفعل إذا كانت هناك حيوانات ميّتة في نظام مياه الشرب الخاص بي؟
قوموا بإرتداء القفازات إلزالة الحٌوانات المٌّتة من السقف أو المزارٌب أو الخزان .تخلصوا من القفازات بعد اإلستخدام ،وقوموا بتطهٌر خزان المٌاه قبل إعادة
إستخدامهٌ .مكن تطهٌر المٌاه عن طرٌق تسخٌنها إلى درجة الغلٌان ،أو بإستخدام الكلور (المبٌّض).
لغلً الماء ألغراض الشرب :قوموا بغلً الماء عن طرٌق تسخٌن الماء حتى ٌتم إنتاج تٌار مستمر وسرٌع من فقاعات الهواء من الجزء السفلً للوعاء أو الغالٌة.
الغالٌات مع مفاتٌح اإلغالق التلقائً مناسبة.
لتطهٌر مٌاه الخزان بإستخدام الكلور ،إستخدموا اإلرشادات التالٌة.
لكل  1000لتر من المٌاه فً الخزان ٌمكنكم إضافة بأمان:
•

حوالً  121مل أو  121غ من  4فً المئة من مبٌّض الكلور المنزلً (تجنبوا المبٌّض الذي ٌحتوي على المنظفات أو العطور) ،أو

•

حوالً  40مل أو  40غ من  12.1فً المئة من سائل كلور بركة السباحة أو كلور مصنع الحلٌب ،أو

•

ما ٌقرب من  8مل أو  8غ من  51فً المئة من حبٌبٌات كلور "بركة السباحة".

مالحظة :ملعقة واحدة هي حوالي خمسة غرامات.

انتظروا  24ساعة على األقل قبل إستخدام المٌاه للسماح بتدمٌر الكائنات الحٌة الدقٌقة.
بعد الكلورةٌ ،جب علٌكم اإلنتظار  24ساعة على األقل قبل إستخدام المٌاه للسماح بتدمٌر الكائنات الحٌة الدقٌقة.

ما هو أقرب وقت بعد اندالع حريق يمكنني فيه إستخدام خزان مياه الشرب الخاص بي؟
إذا لم لم ٌتلوث الماء فً الخزان الخاص بكمٌ ،جب أن تكون المٌاه صالحة للشرب .ومع ذلك ،ال تقوموا بإعادة وصل المواسٌر النازلة حتى ٌتم تنظٌف السطح أو بعد
تدفق جٌد من األمطار.
•

فقط قوموا بتنظٌف الرماد والحطام من السقف والمزارٌب عندما ٌصبح الوضع آمنا للقٌام بذلك.

•

ٌجب أن ال ٌكون من الضروري تنظٌف الخزان بعد إندالع حرٌق ما لم ٌكن ملوثا بشكل كبٌر جدا أو رائحته وطعمه غٌر عادي نتٌجة لمثبطات الحرٌق
الجوٌة.

•

إذا كنتم ترٌدون تنظٌف الخزان فمن األفضل توظٌف متخصص .العمل فً مكان مقٌد هو أمر خطٌر.

لمزيد من المعلومات
•

بالنسبة لتكلفة حمولة المٌاه الحلٌة أو تنظٌف الخزان ،اتصلوا بقسم الصحة البٌئٌة فً المجلس المحلً الخاص بكم.

•

للحصول على معلومات عامة حول الحرائق فً فٌكتورٌا ،اتصلوا بخط معلومات حرائق الغابات فً فكتورٌا على الرقم .1800 240 667

للحصول على مزٌد من المعلومات عن حرائق الغابات والصحة العامة ،راجعوا صحٌفة حقائق معلومات حرائق الغابات المتاحة من وحدة صحة البٌئة،
 Department of Health and Human Servicesفً:
www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
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