 ૂય છી: ઘયે સુયક્ષિતણે ાછા પયવુું
વમુદામ ભાહશતી

 ૂય છી તભાયા ઘયે ાછા પયતી લખતે, ઈજા, ભાુંદગી અથલા ક્ષફભાયીની ળકમતાને ઘટાડલા ભાટે વાલચેતી ર.

તમારા ઘરે જતા ષેાાં નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાાં ો:
•

ગેવ અથલા વલજી ુયલઠ િવતગ્રસ્ત શઈ ળકે છે – આ જખભની ુષ્ટટ કઈ વનટણાત ઇરેષ્રિવળમન અથલા પ્રમ્ફય દ્વાયા કયાલી રેલી જરૂયી છે .

•

તભાયા ઘયની ભાખાકીમ અંખહડતતા અને ભાખુું પ્રબાવલત થયુું શઈ ળકે છે – આને મગ્મ ક્ષફષ્્ડિંગ વલેમય દ્વાયા વરાભત જાશેય કયાલલાની જરૂય
છે .

•

વાપ-વપાઈ  ૂણણ થામ તમાું સુધી ફાક અને ાત ુ શુઓને દૂ ય યાખ.

•

ડૂફી જલાનાું જખભને રીધે અને ખુ્રા ઘા  ૂયનાું ાણીભાું વુંકણ ભાું આલલાથી વુંબવલત તલચાના ચેનુું જખભ શલાને રીધે  ૂયનાું ાણીભાું તયવુું
અથલા યભવુું જખભકાયક શઈ ળકે છે .

ુ બ શામે ષોઈ કે છે :
શાઇટ રનાાં જોખમોમાાં નીચે મજ
•

જ ભકાનની અંદય ગેવ એકવિત થઈ ગમ શમ ત ધ ૂમ્રાન કયળ નશીં અથલા ફાકવ, રાઇટવણ અથલા અન્મ ખુ્રી જ્મતન ઉમગ કયળ
નશીં. જ ળક્ય શમ, ત ભીણફત્તીને ફદરે ફ્રેળરાઇટ્વ અથલા અન્મ ફૅટયીથી-વુંચાક્ષરત રાઇટ્વન ઉમગ કય.

•

ભજબ ૂત લૉટયપ્ર ૂપ બ ૂટ્વ શેય અને યફય થલા ચાભડાનાું શાથભજા શેય. દાુંતથી કતયી ખાનાય જનાલય, વાું અથલા કયક્ષમા વહશત જગરી
ું
શુઓ તભાયા ઘયભાું બયામેરા અને ઘયની આવાવ શઈ ળકે છે . ત ૂટેરા કાચ અને કચયાથી કાઈ જવુું એ ણ એક વભસ્મા છે .

•

ભચ્છય ઝડથી પ્રજનન કયી ળકે છે અને એક ઉદ્રલ ફની ળકે છે – રાુંફી ફાશીલાા અને ેન્ટ વાથેનાું આછા યું ગના કડાથી તભાયી તલચાને
ઢાુંકી યાખ અને જતું ુનાળક ક્રીભન ઉમગ કય.

•

ાત ુ પ્રાણીઓ અને અન્મ પ્રાણીઓ અલવાન ામ્મા શઈ ળકે છે અને તેભને દૂ ય કયલાની જરૂય ડી ળકે છે . સુયક્ષિત વનકાર ય વરાશ ભાટે
તભાયી સ્થાવનક કાઉન્ન્વર અથલા શુક્ષચહકતવક જડે લાત કય.

•

બલનભાું એસ્ફેસ્ટવ-યુરત વાભગ્રી શઈ ળકે છે . એસ્ફેસ્ટવ-યુરત કચયાને શેન્ડર કયતી લખતે તભાભ આલશ્મક વાલચેતીઓ ર. જ્માું ણ

એસ્ફેસ્ટવ-યુરત વાભગ્રીને વભાલત ુું વ્માક વલધ્લુંવ, વભાયકાભ અને નલીનીકયણ કામણ શમ તમાું યલાનાધાયક એસ્ફેસ્ટવ કામણકયની કામણ કયલા
ભાટે વનયુન્રત કયલી જઈએ.
•

 ૂયને કાયણે વ્માક પ્રભાણભાું ભ્ડ વ ૃદ્ધિ થઈ ળકે છે , જેને તભાયા ઘયે ાછા પયતા શેરાું વાપ કયવુું આલશ્મક છે .

•

 ૂયને કાયણે નાીઓ તભાયા ઘયભાું ઓલયફ્ર થઈ ળકે છે . દૂ વત વલસ્તાયને સ્લચ્છ અને જતું ુયહશત કયલા આલશ્મક છે .

•

ીલાનુું ાણી દૂ વત શઈ ળકે છે – કઈણ ાણી ીળ નશીં વવલામ કે તભે જાણતા શ કે તે સુયક્ષિત છે .

• ખાદ્યાન્ન દૂ વત શઈ ળકે છે અથલા ાલય વનટપતાને રીધે ફગડી ગયુું શઈ ળકે છે .

વાપ-વપાઈ
 ૂયની ઘટના છી વાપ-વપાઈ દયવભમાન તભાયી અને તભાયા કુ ટુુંફની સુયિા કેલી યીતે કયી ળકામ છે તે નીચે વભજાવ્યુું છે .

વ્મન્રતગત સ્લચ્છતા જરૂયી છે
 ૂયનાું ાણી દ્વાયા દૂ વત વાટીઓ વાથે વુંકણ ભાયપતે, ેટવુંફધ
ું ી ચે અને શેવટાઇહટવ એ વહશત ઘણાું ચેી યગ પેરાઈ ળકે છે . ભાુંદગીની
વુંબાલના તમાયે લધે છે જ્માયે  ૂયનુું ાણી ગટય વવસ્ટમ્વ, ખેતી અથલા ઔદ્યક્ષગક કચયા યથી લશીને ભ વાભગ્રીને વભાલે છે .

દૂ વત ાણીન ક્યાયે મ લાવણ ધલા, દાુંતને બ્રળ કયલા, શાથ ધલા અને ખાદ્યાન્નને ધલા અને યાુંધલા, ફયપ ફનાલલા અથલા ફાકનુું બજન તૈમાય
કયલા ભાટે ઉમગ કયળ નશીં. જ નનુું ાણી અસુયક્ષિત શમ ત સ્થાવનક ાણી અવધકાયીઓ તભને વરાશ આળે.

તભાયા શાથ શુંભેળા વાબુ અને વાપ ાણીથી ધલ અને ઉકાે ર અથલા જતું ુમ ૂરત ાણીન ઉમગ કય:
•

વાપ-વપાઇની પ્રવ ૃવત્તઓ છી.

•

 ૂયનાું ાણી અથલા ગટયથી દૂ વત લસ્ત ુઓને શેન્ડર કમાણ છી.

જ ઉકાે ર અથલા જતું ુમ ૂરત ાણી ઉરબ્ધ ન શમ, ત તભે આ્કશર-આધાહયત રળન અથલા જેર ઉતાદનન તભાયા શાથને જતું ુમ ૂરત કયલા
ભાટે ઉમગ કયી ળક છ.

જ તભને કઈ ખુ્ર ઘા અથલા વ્રણ શમ જે  ૂયનાું ાણીનાું વુંકણ ભાું આવ્મ શમ, ત:
•

તેને વાબુથી ધઈ અને સ્ટીહકિંગ પ્રાસ્ટયથી કલય કયીને ફને તેટર વાપ યાખ.

•

લધુ ઉચાયની વરાશ ભાટે તભાયા ડૉરટયન વુંકણ કય (જેભ કે કઈ હટટનવ ળૉટની જરૂય શમ).

•

જ રારાળ, વજ અથલા તેભાુંથી સ્ત્રાલ થત શમ ત તાતકાક્ષરક યીતે તફીફી કાજી ર.

ભાુંદગીથી ફચલા ભાટે :
•

ફાકને  ૂયનાું ાણીલાા વલસ્તાયભાું યભલા દે ળ નશીં.

•

ફાકના શાથ લાયું લાય ધલ (જભતાું શેરા શુંભેળાું).

•

 ૂયથી િવતગ્રસ્ત યભકડાઓ વાથે ફાકને યભલા દે ળ નશીં જ્માું સુધી તેભને જતું ુમ ૂરત કયલાભાું ન આલે.

ાણીથી ભાુંદગી વાભે ફચાલ
•

સ્થાવનક ાણી અવધકાયી તભને નનુું ાણી લાયલા ભાટે સુયક્ષિત છે કે કેભ તે જણાલળે.

•

જભીનની ઉય યશેર લયવાદનાું ાણીની ટાુંકીઓ કે જે  ૂયનાું ાણીથી બયામેર ન શમ અથલા િવતગ્રસ્ત ન શમ તેન ઉમગ કયલ ઠીક છે .

•

જ તભને તભાય ખાનગી ાણી ુયલઠ રશાયણોથી દૂ ષવત ષોળાની ળુંકા શમ, ત તેને ઉકાવુ,ું ીલા ભાટે સુયક્ષિત શળે નશીં – માત્ર બોટબાંધ
ાણીનો ઉયોગ કરો.

ાણીને ઉકાલવુાં અથળા જ ાંત ુમ ૂક્ત કરવુાં તેને ીળા માટે સુરક્ષિત બનાળી કે છે .
•

જ ાણી ઉકાવુું શમ ત ાણીને તમાું સુધી ગયભ કય કે જ્માું સુધી લાવણ અથલા કેતરીનાું તક્ષમેથી લાયુનાું યટાન પ્રલાશ વતત અને

ઝડી ન થઈ જામ. સ્લચાક્ષરત કટ-ઑપ ન્સ્લચલાી કેતરીન ઉમગ કયલ મગ્મ શમ છે . ફલાની ઇજાઓને ટાલા ભાટે કાજી રેલી જઈએ.
•

ાણીને જતું ુમ ૂરત કયલા ભાટે, ઘયની સ્લચ્છ ાણીની ફારદીભાું (10 રી) ઘયગથ્ુું રરહયન બ્રીચની ¾ ચભચી (4 વભરી) ઉભેય. હડટર્જન્ટ અથલા
પરુમ્ણ વ ધયાલતા શમ તેલા બ્રીચેવ ટા. ાણીને વાયી યીતે શરાલ અને ઉમગભાું રેતા શેરા 30 વભવનટ સુધી એભ જ યશેલા દ.

ફાક અને વ ૃિ રકભાું ખાવ હડશાઇડ્રેળનનુું જખભ યશેલ ુું શમ છે . ખાતયી કય કે જ્માું સુધી ીલાના ાણીન ુયલઠ સુયક્ષિત તયીક જાશેય ન થામ
તમાું સુધી તેઓ ુટક પ્રભાણભાું સ્લચ્છ ાણી (જતું ુમ ૂરત અથલા ફટરફુંધ ાણી) ીલે.

નલજાત વળશુઓ ભાટે , ાલડયની વાભગ્રી ફનાલલા ભાટે ફટરફુંધ ાણીન ઉમગ કય અને પ્રી-પ્રીેઅડણ કૅન્ડ ફેફી ખયાકન ઉમગ કય.
વાપ કયલા ભાટે મગ્મ શમ તેલા યભકડા 10 રીટય ઠુંડા ાણીભાું (ઘયગથ્ુું ફારટી) 1.5 ક ઘયગથ્ુ બ્રીચનુું દ્રાલણ ઉભેયીને તેનાથી ફે વભવનટ સુધી
ધલા જઈએ. તે છી તેને વાપ ાણીભાું વનચલી ર અને વાપ કમાણ છી શલાભાું સુકલા દ.

તભાયા ઘયભાું ગટયનાું ઓલયફ્રને ભેનેજ કયવુું
 ૂયનાું ાણીભાું ગટયનુું ાણી શઈ ળકે છે જે નુકવાનદામક ફેરટેહયમા અને લામયવેવ ધયાલે છે . ફાક અને ાત ુ શુઓને ગટય-પ્રબાવલત
વલસ્તાયથી દૂ ય યાખ જ્માું સુધી તે વલસ્તાય વાપ ન થઈ જામ. ઉક્ષચત વાપ-વપાઈ િવતઓભાું વાભેર છે :
•

યફયનાું શાથભજા અને બુટ્વન તેભજે આંખની સુયિાન ઉમગ કય.

•

દૂ વત ઘયગથ્ુું વાભગ્રીઓ કે જે વાપ અથલા જતું ુમ ૂરત કયલી ળક્ય ન શમ તેને પેંકી દ, જેભ કે ગારીચા અને ફાકનાું વૉફ્ટ ટૉઇઝ.

•

તભાભ દૂ વત વલસ્તાયને ગયભ ાણી, હડટર્જન્ટ અને જતું ૂનાળક લડે વાપ અને જતું ુમ ૂરત કય.

•

એસ્ફેસ્ટવ-યુરત વાભગ્રીઓ ય શાઇ-પ્રેળય લૉટય જેટ્વન ઉમગ કયળ નશીં.

•

યાુંધલાનાું લાવણ અને કામણ કયલા ભાટેની વાટીને ઉય લણણલેર બ્રીચ દ્રાલણન ઉમગ કયીને વાપ કય.

•

કઠણ વાટીઓને વાપ ાણીથી ધતા શેરાું 10 વભવનટ સુધી રાે રી યાખ.

•

વપાઇનાું ભપ્વ, વાલયણી અને બ્રળને બ્રીચ દ્રાલણ લડે જતું ુમ ૂરત કય.

•

ગુંદા ગયખાને વાપ કય અને સ ૂકલ તથા વાપ-વપાઈ છી તભાયા કડાને અરગથી ધલા.

•

તભાયા શાથ અને ળયીયનાું કઈણ પ્રબાવલત બાગને વાબુ અને ાણીથી ધલા.
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ખાદ્યાન્નથી થતી ક્ષફભાયીથી ફચાલ
 ૂય છી આ ફધુું પેંકી દ:
•

ખાદ્યાન્ન કે જે વીધુું જ  ૂયનાું ાણીનાું વુંકણ ભાું આવ્યુું શમ.

•

કઈણ ખાદ્યાન્ન કે જેની લાવ, યું ગ અથલા ફનાલટ અવાભાન્મ રાગતા શમ.

•

નાળલુંત ખયાક (ભાુંવ, ભયઘી, ભાછરી, ઇંડા અથલા લધેરા અન્ન વહશત) કે જે ચાય કરાકથી લધુ વભમ ભાટે 5 °વે થી લધુભાું યહ્ય શમ.

•

ડબ્ફાફુંધ ખયાક જ ડબ્ફ ખુ્ર, ઊબયામેર અથલા િવતગ્રસ્ત શમ.

•

સ્ૂ-કેપ્વ, સ્ને-ક્ષરડ્વ, હક્રમ્પ્ડ કેપ્વ (વૉફ્ટ હડ્રિંકની ફટર) વાથેના ખાદ્યાન્નનાું કન્ટેનવણ, ટ્ વલસ્ટ કેપ્વ, ફ્ફ્ર-ટ ઢાુંકણાઓ અને ઘયનાું ડબ્ફાફુંધ
ખાદ્યાન્ન.

વીરફુંધ શમ, ઊબયામેરા ન શમ અને અકફુંધ શમ તેલા  ૂયનાું-ાણીનાું વુંકણ ભાું આલી ગમેર ડબ્ફાને વાપ કયલા ભાટે:
•

રેફ્વ દૂ ય કય.

•

ડબ્ફા ધઈ ર.

•

બ્રીચનાું દ્રાલણભાું તેભને ફે વભવનટ સુધી ફી દ.

• ડબ્ફાઓને લૉટયપ્ર ૂપ ભાકણ ય ેનથી પયીથી રેફર રગાલ.
જ ાલય ચાલુ શમ, ત તેને યીહિઝ કય અથલા ખયાકને યાુંધી ર જે ફયપની કણી ધયાલે છે અને 4 °વે થી નીચે છે . જ ાલય ફુંધ શમ, ત

ખાદ્યાન્નને સુયક્ષિતણે યે હિજયે ટય અને િીઝયનાું ફાયણાુંને ળક્ય તેટરા ફુંધ યાખીને વુંગ્રહશત કય. બ્રક અથલા સ ૂક ફયપ તભાયા હિજભાું ઉભેય જ
ાલયની ચાય કરાકથી લધુ વભમ સુધી ફુંધ યશેલાની ળક્યતા શમ. ફયપને શેન્ડર કયતી લખતે શાથભજા શેય.

લધુ ભાહશતી ભાટે
•

જ તભને અથલા તભાયા કુ ટુુંફભાું કઈને ણ અસ્લસ્થતા જણામ, ત તભાયા સ્થાવનક ડૉરટય ાવેથી તફીફી વશામ ભેલ.

•

લધુ વરાશ ભાટે 1300 761 874 ય Department of Health and Human Services ખાતે માણલયણીમ આયગ્મ એકભન વુંકણ કય.

•

એસ્ફેસ્ટવના શેન્ડક્ષરિંગથી વુંફવું ધત વરાશ, ભાહશતી અને સુયિા વાલચેતીઓ ભાટે અશીં જાઓ:
www.asbestos.vic.gov.au

વલરટહયમન વયકાય, 1 Treasury Place, Melbourne દ્વાયા અવધકૃત અને પ્રકાવળત.
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