Μεηά από ππξθαγηά: πόζηκν λεξό
γηα ηδηώηεο θαη αζθαιέο λεξό
δεμακελήο
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλόηεηα

Δάλ κέλεηε ζε πεξηνρή πνπ έρεη πιεγεί από δαζηθή ππξθαγηά ε δεμακελή ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζαο κπνξεί λα έρεη
κνιπλζεί από ζπληξίκκηα, ζηάρηε, λεθξά δώα ή ελαέξηα επηβξαδπληηθά ππξθαγηάο.
Αλ ην λεξό έρεη αζπλήζηζηε γεύζε, όςε ή κπξσδηά, κελ ην πηείηε νύηε λα ην δώζεηε ζηα δώα.
Γελ πξέπεη πνηέ λα πηείηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζε θαγεηό λεξό πνηακνύ ή από ξπάθη, εθηόο εάλ πξώηα έρεηε
θάλεη ηε ζσζηή επεμεξγαζία ηνπ.
Η ρξήζε λεξνύ πνπ πξνέξρεηαη από βαζηέο γεσηξήζεηο θαη πεγάδηα είλαη αζθαιήο.

Πώο κπνξώ λα απνηξέςσ ηε κόιπλζε ζηε δεμακελή ηνπ πόζηκνπ λεξνύ;
Πξηλ ηε δαζηθή ππξθαγηά:
• βεβαησζείηε όηη ε δεμακελή ζαο είλαη ζσζηά ζθξαγηζκέλε θαη ζπληεξεκέλε
• απνζπλδέζηε ηνπο ζσιήλεο πνπ δηνρεηεύνπλ ην λεξό ζηε δεμακελή κόιηο δείηε όηη ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο.
Μεηά από ππξθαγηά:
• επαλαζπλδέζηε ηνπο ζσιήλεο όηαλ έρεη θαζαξίζηεη ε ζθεπή (ή από εζάο ή από δπλαηή βξνρή).

Τη λα θάλσ εάλ βξέμεη πξηλ απνζπλδέζσ ηνπο ζσιήλεο θαζόδνπ;
• Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην λεξό επηζεσξήζηε ηε ζηέγε, ηα ινύθηα θαη αλ είλαη δπλαηόλ ξίμηε κηα καηηά ζην
εζσηεξηθό ηεο δεμακελήο ζαο γηα ζεκάδηα κόιπλζεο.
• Ο έιεγρνο λεξνύ δελ είλαη αλαγθαίνο, δηόηη ε κόιπλζε είλαη ζπλήζσο πξνθαλήο.
• Δάλ ην λεξό ζαο έρεη κνιπλζεί ε γεύζε, ην ρξώκα ή ε νζκή, ζα έρεη αιιάμεη.
• Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην κνιπζκέλν λεξό γηα πόζε ή παξαζθεπή θαγεηώλ. Φξεζηκνπνηήζηε
ελαιιαθηηθή ιύζε γηα πόζηκν λεξό.
• Οη δεμακελέο λεξνύ πνπ δελ είλαη θαηάιιειεο γηα πόζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ θήπν.

Τη λα θάλσ αλ ζην ζύζηεκα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ κνπ ππάξρνπλ λεθξά δώα;
Φνξώληαο γάληηα απνζύξεηε ηα λεθξά δώα από ηε ζθεπή, ηα ινύθηα ή ηε δεμακελή ζαο. Πεηάμηε ηα γάληηα κεηά ηε
ρξήζε, θαη απνιπκάλεηε ην λεξό ηεο δεμακελήο ζαο πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε εθ λένπ. Τν λεξό κπνξεί λα
απνιπκαλζεί βξάδνληάο ην έσο όηνπ θνριάζεη, ή κε ηε ρξήζε ρισξίλεο (ιεπθαληηθνύ).
Βξάζηκν λεξνύ γηα πόζε: βξάζηε ην λεξό κέρξη λα ππάξρεη κία ζπλερήο θαη ηαρεία ξνή αηκνύ θαη θπζαιιίδσλ ζηνλ
πάην ηεο θαηζαξόιαο ή ηνπ βξαζηήξα λεξνύ. Οη βξαζηήξαο πνπ ζηακαηάλε απηόκαηα είλαη θαηάιιεινη.
Γηα λα απνιπκάλεηε ηε δεμακελή ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ρισξίλε, αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο.
Γηα θάζε 1,000 ιίηξα λεξνύ ζηε δεμακελή ζαο είλαη αζθαιέο λα πξνζζέζεηε:
• πεξίπνπ 125 ρι ή 125 γξ. ζε 4 ηνηο εθαηό ρισξίνπ ζπηηηθήο ρισξίλεο (απνθεύγεηε ηα ιεπθαληηθά πνπ πεξηέρνπλ
ηα απνξξππαληηθά ή ηα αξώκαηα), ή
• πεξίπνπ 40 ρι ή 40 γξ. ζε 12.5 ηνηο εθαηό πγξνύ ρισξίνπ γηα πηζίλεο ή ριώξην γαιαθηνθνκηθώλ εξγνζηαζίσλ ή
• πεξίπνπ 8 ρι or 8 γξ. ζε 65 ηνηο εθαηό ζε θόθθνπο ριώξην «πηζίλαο».
Σεκείσζε: κηα θνπη.γι. είλαη πεξίπνπ πέληε γξακκάξηα.

Πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ ηε ρξήζε ηνπ λεξνύ γηα λα θαηαζηξαθνύλ νη κηθξννξγαληζκνί.
Μεηά ηε ρισξίσζε, πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ ηε ρξήζε λεξνύ γηα λα επηηξέςεηε ηελ θαηαζηξνθή ησλ
κηθξννξγαληζκώλ.

Πόζνλ θαηξό κεηά ηελ ππξθαγηά κπνξώ λα πησ ην λεξό ηεο δεμακελήο κνπ;
Δάλ ην λεξό ηεο δεμακελήο ζαο, δελ έρεη κνιπλζεί είλαη αζθαιέο γηα πόζε. Ωζηόζν, κελ επαλαζπλδέζεηε ηνπο
ζσιήλεο θαζόδνπ κέρξη λα έρεηε θαζαξίζεη ηε ζθεπή ή εθ’ όζνλ έρεη μεπιπζεί θαιά από ηε βξνρή.
• Να θαζαξίζεηε ηε ζηάρηε θαη ηα ζθνππίδηα από ηε ζθεπή θαη ηα ινύθηα κόλν όηαλ είλαη αζθαιέο.
• Γελ είλαη αλάγθε λα θαζαξίζεηε ηε δεμακελή ζαο κεηά από ππξθαγηά εθηόο εάλ είλαη ππεξβνιηθά κνιπζκέλε ή
έρεη αζπλήζηζηε γεύζε ή κπξσδηά σο απνηέιεζκα ησλ ελαέξησλ επηβξαδπληηθώλ ππξθαγηάο.
• Δάλ ζέιεηε λα θαζαξίζεηε ηε δεμακελή ζαο θαιύηεξα λα θαιέζεηε εηδηθό. Η εξγαζία ζε θιεηζηό ρώξν είλαη
επηθίλδπλε.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
• Γηα κεηαθνξέο λεξνύ ζηελ πεξηνρή ζαο ή θαζαξηζκό δεμακελήο, επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα πεξηβαιινληηθήο
πγείαο ηνπ δήκνπ ζαο.
• Γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππξθαγηέο ζηε Βηθηώξηα, επηθνηλσλήζηε κε ηε Γξακκή Πιεξνθνξηώλ
Ππξθαγηάο Βηθηώξηαο ζην 1800 240 667.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δαζηθέο ππξθαγηέο θαη ηε δεκόζηα πγεία δείηε πιεξνθνξίεο δαζηθήο
ππξθαγηάο ζηα πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα δηαζέζηκα από ην Τκήκα Πεξηβαιινληηθήο Υγείαο, Department of Health
and Human Services ζην:
www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
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