ေရႀကီး ေရလွ်ံၿပီးခ်ိန္ – အိမ္ျပန္အဝင္မွာ
ေဘးကင္းေစျခင္း
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ေရႀကီးေရလွ်ံၿပီးခ်ိန္ သင္အိမ္သို႔ျပန္အဝင္တင
ြ ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္ျခင္း၊ ဖ်ားနာႏိုင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါရႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေလ်ာနည္းေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ပါ။

သင့္ အိမ္၊ျခံ အတြင္းသို႔မဝင္မီ ေအာက္ေဖၐျပပါအခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားပါ •

ဓာတ္ေငြ႕ သိ႔ုမဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖည့္တင္းေပးရာ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားသည္ ပ်က္စီးေနႏိုင္ပါသည္ – ဤအႏၲရာယ္မ်ားကို အရည္အခ်င္းမီ လက္မွတ္ရ
လွ်ပ္စစ္ကြ်မ္းက်င္သူ သို႔မဟုတ္ ေရပိုက္ဆက္သူက စစ္ေဆးၿပီး ေဘးကင္းေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

•

သင့္အိမ္၏ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံု ခိုင္မာေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ တည္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္ - အရည္အခ်င္းမီ လက္မွတ္ရ အေဆာက္အဦ
စစ္ေဆးသူက ၎သည္ ေဘးကင္းေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

•

သန္႔႐ွင္းေရး ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားကို ေဝးေဝးမွာထားပါ။

•

ေရနစ္ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ လွ်ံတက္ထားေသာေရကို ထိေတြ႕ရာမွ ပြင့္ေနေသာအနာမ်ားမွတဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေရျပားတြင္ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရလွ်ံရာေနရာတြင္
ေရကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကစားျခင္းသည္ အႏၲရာယ္႐ွိပါသည္။

တည္ေနရာတြင္ ႐ွိေနေသာ အႏၱရာယ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔လည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္ •

အကယ္၍ ဓာတ္ေငြ႕သည္ အေဆာက္အဦမ်ားအထဲတြင္ စုမိေနၿပီဆိုပါက ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ သစ္သားမီးျခစ္မ်ား၊ ဓာတ္မီးျခစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခား
အကာအကြယ္မ့ဲ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား မသံုးပါႏွင။့္ ဖေယာင္းတိင
ု မ
္ ်ားသံးု မည္အ
့ စား အကယ္၍ ျဖစ္ႏုင
ိ ပ
္ ါက လက္ႏပ
ိွ ဓ
္ ာတ္မးီ သို႔မဟုတ္ ဓါတ္ခဲသံုးသည့္
အျခားဓာတ္မီးမ်ားကို သံုးပါ။

•

ခိုင္မာေသာ ေရလံု လည္႐ွည္ဖိနပ္မ်ားႏွင့္ ရာဘာသို႔မဟုတ္ သားေရလက္အိတ္မ်ား သံုးပါ။ ႂကြက္၊ယုန္က့သ
ဲ ႔ို ကိုက္ျဖတ္တတ္ေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား၊ ေႁမြမ်ား သိ႔ုမဟုတ္
ပင့္ကူမ်ား အပါအဝင္ တိရစၧာန္အ႐ိုင္းမ်ားသည္ သင့္အိမ္အတြင္းႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္တင
ြ ္ ပိတ္မိေနႏိုင္ပါသည္။ မွန္အကြဲမ်ားႏွင့္ အပ်က္အစီး အပိုင္းအစမ်ား
ထိ႐ွႏိုင္ျခင္းမွာလည္း ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

•

ျခင္မ်ားသည္ လွ်င္ျမန္စာြ ေပါက္ပာြ းႏိုင္ၿပီး အေႏွာက္အယွက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ – သင့္ကိုယ္ကို အေရာင္ေဖ်ာ့သည့္ လက္႐ွည္ အဝတ္အစားႏွင့္ ေဘာင္းဘီဝတ္ပါ၊
ပိုးမႊားမ်ား ကာကြယ္တားဆီးသည့္ေဆးမ်ားကို သံုးပါ။

•

အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ အျခား တိရစၧာန္မ်ား ေသေနႏိုင္သည့္အတြက္ ဖယ္႐ွားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ဖယ္႐ွားေရးအတြက္ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းရန္
သင့္ေဒသေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္ေဆးကု ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

•

အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ မီးခံျပားေက်ာက္ဂြမ္း ပါေသာပစၥည္းမ်ား ႐ွိေနႏိုင္သည္။ မီးခံျပားေက်ာက္ဂြမ္း ပါေသာ အပ်က္အစီးပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တယ
ြ ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအားလံုး ျပဳလုပ္ပါ။ မီးခံျပားေက်ာက္ဂြမ္း ပါေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၿဖိဳဖ်က္ရျခင္းမ်ား၊ ျပဳျပင္မႈမ်ား၊ ပိုေကာင္းေအာင္
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ယင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မီးခံျပားေက်ာက္ဂြမ္းကိုင္တယ
ြ ္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုင္စင္ရသူ အလုပ္သမားမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

•

ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းက မိႈကို အလြန္မ်ားျပားစြာ ပြားေစသည့္အတြက္ သင္ အိမ္ကို ျပန္မေ႐ႊ႕မီ မိႈကို ႐ွင္းလင္းသန္႔စင္ေစသင့္ပါသည္။

•

ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းက မိလႅာေျမာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို အိမ္အတြင္း လွ်ံတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဆိပ္အေတာက္၊ေရာဂါပိုးမႊား စသည္တ႔ျို ခင္ ညစ္ညမ္းေနေသာ
ေနရာမ်ားကို သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ကာ ေရာဂါပိုးသတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

•

ေသာက္ေရမွာလည္း အဆိပ္အေတာက္၊ေရာဂါပိုးမႊား စသည္တို႔ျခင္ ညစ္ညမ္းေနႏိုင္သည္ – ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေၾကာင္း သင္မသိလွ်င္ မည္သည့္ေရကိုမွ် မေသာက္ပါႏွင့္။

•

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ အစားအစာမ်ားမွာလည္း အဆိပ္အေတာက္၊ေရာဂါပိုးမႊား စသည္တို႔ျခင္ ညစ္ညမ္းေနႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္
ပ်က္စီးေနႏိုင္ပါသည္။

သန္႔႐ွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္း
ေရႀကီးေရလွ်ံၿပီးခ်ိန္ သန္႔႐ွင္းေရးျပဳလုပ္သည့္အခါ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအား မည္က့သ
ဲ ို႔ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္ဖက္တြင္ ႐ွင္းျပထားပါသည္။

တကိုယ္ေရ သန္႔႐ွင္းေရးသည္ မျဖစ္မေန အေရးႀကီးသည္။
လွ်ံတက္ထားေသာေရမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ထိေတြ႕ရာမွတဆင့္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားႏွင့္
အသည္းေရာင္ေရာဂါ ေအ တို႔အပါအဝင္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါအေတာ္မ်ားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ပါသည္။ လွ်ံထက
ြ ္ေနေသာ မိလႅာစံနစ္မ်ား၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရတြင္ပါလာေသာ မစင္သည္ လွ်ံေနေသာေရတြင္ ပါလာခဲ့ပါက ဖ်ားနာႏိုင္ေခ်မွာ ပိုမ်ားလာပါသည္။
ညစ္ညမ္းေသာေရမ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမွ ပန္းကန္ေဆးရန္၊ သြားတိုက္ရန္၊ လက္ေဆးရန္၊ အစားအစာမ်ား ေရေဆးၿပီး ျပင္ဆင္ရန္၊ ေရခဲလုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔ေဖ်ာ္ရန္
မသံုးပါႏွင့္။ သင့္ေဒသခံ ေရႏွင့္ဆိုင္ေသာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ဘံုဘိုင္ေခါင္းမွေရသည္ သံုးစြရ
ဲ န္ ေဘးကင္းမႈ ႐ွိ၊မ႐ွိ သင္တ႔က
ို ိုေျပာပါလိမ့္မည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါ သင့္လက္မ်ားကိုေဆးရာတြင္ အၿမဲတန္း ဆပ္ျပာႏွင့္ ေဘးကင္းေသာေရကို သံုးပါ၊ ပြက္ပြက္ဆူထားေသာေရ သို႔မဟုတ္
ေရာဂါပိုးသတ္ထားေသာ ေရကိုသံုးပါ •

သန္႔႐ွင္းေရး ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္မ်ား

•

လွ်ံတက္ထားေသာေရ သို႔မဟုတ္ မိလႅာစံနစ္မွေရတို႔ျဖင့္ ညစ္ညမ္းေနေသာပစၥည္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ၿပီးခ်ိန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ပြက္ပြက္ဆူထားေသာေရ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါပိုးသတ္ထားေသာ ေရကို မရႏိုင္ပါက သင့္လက္မ်ားကို ေရာဂါပိုးသတ္ရန္အတြက္ အရက္ပ်ံေျခခံသည့္ လိမ္းေဆးရည္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆီပ်စ္ ပစၥည္းကို သံုးပါ။
အကယ္၍ လွ်ံတက္ထားေသာေရႏွင့္ ထိေတြ႕ထားသည့္ ဖံုးအုပ္မထားေသာလွ်နာမႈ သို႔မဟုတ္ အနာ႐ွိပါက ျပဳလုပ္ရမည္မ်ားမွာ •

ဆပ္ျပာႏွင့္ေဆးျခင္းျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သန္႔႐ွင္းေအာင္ထားပါ၊ အနာကပ္ ပလာစတာျဖင့္ ကပ္ထားပါ။

•

(ေမးခိုင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လို၊မလို ကဲ့သို႔) ေနာက္ထပ္ ကုသမႈဆိုင္ရာအၾကံÓဏ္ ရယူပါ။

•

အကယ္၍ နီျမန္းျခင္း၊ ဖူးေရာင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေသြး၊ျပည္၊သားနံရည္တို႔က့သ
ဲ ို အရည္မ်ားထြက္ျခင္းျဖစ္ပါက ခ်က္ျခင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုသမႈယူပါ။

နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ပါ •

ကေလးမ်ားကို ေရလွ်ံတက္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကစားခြင့္မေပးပါႏွင့္။

•

ကေလးမ်ား၏ လက္မ်ားကို မၾကာခဏ (အၿမဲတန္း အစားအစာမ်ား မစားသံုးမီ) ေဆးေပးပါ။

•

လွ်ံတက္ေသာေရမ်ားေၾကာင့္ ထိေတြ႕ပ်က္စီးေနေသာ ကစားစရာ၊အ႐ုပ္မ်ားကို ေရာဂါပိုးမသတ္ဘဲ ကေလးမ်ားကို ထိုကစားစရာ၊အ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ကစားခြင့္မျပဳပါႏွင့္။

ေရေၾကာင့္ မက်န္းမမာျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း
•

ေဒသခံ ေရႏွင့္ဆိုင္ေသာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ဘံုဘိုင္ေခါင္းမွေရသည္ သံုးစြဲရန္ ေဘးကင္းမႈ ႐ွိ၊မ႐ွိ သင္တို႔ကိုေျပာပါလိမ့္မည္။

•

ေျမေပၐတြင္ တည္ထားသည့္ မိုးေရစုေဆာင္းေသာတိုင္ကီသည္ ေရလႊမ္းမိုးမခံရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မပ်က္စီးလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္ေကာင္းပါသည္။

•

အကယ္၍ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ေရစုေဆာင္းအသံုးျပဳသည့္စံနစ္သည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းေနပါက ေရကိုဆူပြက္ေအာင္လုပ္႐ံုျဖင့္ ေသာက္သံုးရန္ ေဘးကင္းမႈမ႐ွိပါ ပုလင္းျဖင့္ထည့္ထားသည့္ ေရကိုသာ အသံုးျပဳပါ။

ဆူပြက္ေအာင္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာဂါပိုးသတ္ျခင္းသည္ ေရကို ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေသာက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•

အကယ္၍ ေရကို ဆူပက
ြ ္ေအာင္လုပ္ေနပါက ၎ကို ဒယ္အိုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရေႏြးကရား၏ေအာက္ေျခမွ ေလပလံုစီမ်ား ဆက္တိုက္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ ထြက္လာသည္အထိ
ဆူပြက္ေအာင္ အပူေပးပါ။ အလိုေလ်ာက္ ခလုတ္ပိတ္ေသာ ေရေႏြးကရားမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေရေႏြးပူေလာင္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားမရေစရန္ သတိျပဳသင့္သည္။

•

ေရကို ေရာဂါပိုးသတ္ရန္ သန္႔႐ွင္းေသာေရ (ဿှ လီတာ) ထည့္ထားေသာ အိမ္သံုး ေရပံုးထဲသ႔ို အိမ္သံုး ကလိုရင္း အေရာင္ခြ်တ္ေဆး လက္ဘက္ရည္ဇန
ြ ္း ၁/၂ ဇြန္း (၂
မီလီလီတာ) ကို ထည့္ပါ။ ေခ်းခြ်တ္ေဆး သို႔မဟုတ္ ေရေမႊးမ်ားပါသည့္ ေရာင္ခြ်တ္ေဆးမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေရကို ေကာင္းစြာေမႊၿပီး အသံုးျပဳမီ မိနစ္ ၁ှ ခန္ထားပါ။

အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားသည္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း အႏၲရာယ္႐ွိပါသည္။ ေသာက္သံုးေရစံနစ္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေၾကာင္း မေၾကျငာမခ်င္း
သူတို႔သည္ (ေရာဂါပိုးသတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေရပုလင္းထဲထည့္ေရာင္းေသာ) ေရ မ်ားစြာ ေသာက္သည္မွာ ေသခ်ာပါေစ။
ေမြးစကေလးမ်ားအတြက္ ႏို႔မန
ႈ ္႔မ်ား သို႔မဟုတ္ အလြယ္တကူ ေရေႏြးေရာၿပီး သံုးႏိုင္သည့္ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားေသာ စည္သြတ္ ကေလးသူငယ္အစားအစာမ်ားအတြက္
ပုလင္းျဖင့္ထည့္ေရာင္းေသာ ေရမ်ားကို သံုးပါ။
သန္႔႐ွင္းေရးျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္သံုးႏိုင္သည့္ ကစားစရာ၊အ႐ုပ္မ်ားကို ေရေအး (ဿှ လီတာ) ထည့္ထားေသာ (အိမ္သံုး ေရပံုး) ထဲသို႔ အိမ္သံုး ကလိုရင္း အေရာင္ခြ်တ္ေဆး
လက္ဘက္ရည္ဇန
ြ ္း ဿ.၃ ခြက္ထည့္သည့္ အရည္ျဖင့္ ေဆးသင့္ပါသည္။ သန္႔႐ွင္းေသာေရျဖင့္ ထပ္ေဆးေက်ာကာ ထိုကစားစရာ၊အ႐ုပ္မ်ားကို ေလသလပ္ထားပါ။

သင့္အိမ္အတြင္း မိလႅာေရမ်ား လွ်ံတက္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ျခင္း
•

လွ်ံတက္ထားေသာေရသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္သည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါပိုးမ်ားပါဝင္သည့္ မိလႅာေရဆိုးတို႔ ပါေနႏိုင္သည္။ ထိုေရမ်ား သန္႔႐ွင္းေရး
ျပဳလုပ္မၿပီးမျခင္း ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားကို မိလႅာေရဆိုးမ်ား ထိေတြ႕ထားေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ သန္႔႐ွင္းေရး
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ ေဖၐျပပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

•

ရာဘာလက္အိတ္မ်ား၊ လည္႐ွည္ဖိနပ္မ်ားႏွင့္ မ်က္လံုးအကာအကြယ္မ်ား သံုးပါ။

•

ေကာ္ေဇာမ်ားႏွင့္ ကေလး ကစားစရာ၊အ႐ုပ္ အေပ်ာ့မ်ား စသည္တ႔က
ို ့ဲသ႔ို သန္႔႐ွင္းေရး သို႔မဟုတ္ ေရာဂါပိုးသတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ညစ္ညမ္းေနေသာ အိမ္သံုး
ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ပါ။

•

ညစ္ညမ္းမႈ႐ွိေသာေနရာအားလံုးကို ေရေႏြးႏွင့္ေဆး၊ ေခ်းခြ်တ္ေဆးႏွင့္ ေရာဂါပိုး ဖယ္႐ွားကာ ထပ္မံပိုးသတ္ပါ။

•

မီးခံျပားေက်ာက္ဂြမ္း ပါဝင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအေပၐသို႔ ဖိအားသံုး ေရပန္းမ်ား မသံုးပါႏွင့္။

•

အထက္တြင္ေဖၐျပထားေသာ ေခ်းခြ်တ္ေဆးေဖာ္ရည္ျဖင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ပါ။

•

မာေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို သန္႔႐ွင္းေသာေရျဖင့္ ေဆးျခင္းမျပဳမီ ဿှ မိနစ္မွ် စြတစ
္ ုိစြာထားပါ။

•

သန္႔႐ွင္းေရးျပဳလုပ္ေသာ ၾကမ္းသုတ္ပစၥည္းမ်ား၊ တံျမက္စည္းမ်ား၊ ဘရပ္႐ွ္မ်ားကို ေခ်းခြ်တ္ေဖ်ာ္ရည္ျဖင့္ ေရာဂါပိုးသတ္ပါ။

•

သန္႔႐ွင္းေရး ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ညစ္ေပေနေသာ ဖိနပ္မ်ားႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားကို သီးသန္႔စီ ခြေ
ဲ လွ်ာ္ပါ။

•

သင့္လက္မ်ားႏွင့္အတူ အျခား ထိေတြ႕သည့္ မည္သည့္ေနရာမ်ားမဆိုကိုပါ ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရတို႔ျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။
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အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ မက်န္းမမာျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း
ေရႀကီးေရလွ်ံၿပီးခ်ိန္တင
ြ ္ ေအညက္ေဖၐျပပါ ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ပါ -

•

လွ်ံတက္ေသာေရႏွင့္ တိုက႐
္ ိုက္ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ အစားအစာမ်ား

•

ပံမ
ု ွနမ
္ ဟုတေ
္ သာ အနံ႔၊ အေရာင္ သိ႔ုမဟုတ္ ထိေတြ႕မႈ ႐ွိေသာ အစားအစာမ်ား

•

၃ ဒီဂရီအထက္ အပူတင
ြ ္ ေလးနာရီေက်ာ္ ထား႐ွိသည့္ ပ်က္စီးလြယ္ေသာ (အသား၊ ၾကက္ငွက္၊ ငါး၊ ၾကက္ဥမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ား အပါအဝင္)
အစားအစာမ်ား

•

အကယ္၍ စည္သတ
ြ ္ဘူးသည္ ဖြင့္ထားလွ်င္၊ ေဖာင္းေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေနလွ်င္

•

ဝက္အူရစ္ပါေသာ အဖံုးမ်ား၊ ဖိပိတ္ရေသာခလုတ္ကဲ့သို႔ အဖံုးမ်ား၊ ဖိပိတ္ရေသာ အစြတ္ကဲ့သို အဖံုးမ်ား (အခ်ိဳရည္ပုလင္းမ်ား)၊ လွည့္ဖြင့္ရေသာအဖံုးမ်ား ပါသည့္
အစားအစာထည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္ ထည့္ထားေသာ အစားအစာမ်ား

လွ်ံတက္ေသာေရႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ေသာ္လည္း လံုၿပီး ေဖါင္းမေနေသာ မူလအတိုင္း႐ွိသည့္ သတၲဳဘူးမ်ားကို သန္႔႐ွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ •

ကပ္ထားေသာ အမွတ္အသားမ်ားကို ဖယ္႐ွားပါ။

•

သတၱဳဘူးမ်ားကို ေရေဆးပါ။

•

၎တိ႔က
ု ို ေခ်းခြ်တ္ရည္ထတ
ဲ ြင္ ႏွစ္မိနစ္ စိမ္ထားပါ။

•

သတၱဳဘူးမ်ားကို ေရစိုခံႏိုင္ေသာ အမွတ္အသားျပဳ မင္တံျဖင့္ ျပန္ၿပီးမွတ္သားပါ။

အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရေနပါက ခဲေနရာမွ မခဲေတာ့ေသာ၊ သို႔ေသာ္ ေရခဲတံုးငယ္မ်ားက်န္ေနေသးသည့္ ၂ ဒီဂရီေအာက္႐ွိ အစားအစာကို ျပန္ခဲထားပါ၊ သို႔မဟုတ္ ခ်က္ျခင္း
ျပဳတ္ျခင္းျပဳပါ။ အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရခဲ့လွ်င္ ေရခဲေသတၲာႏွင့္ ေရခဲခံေသတၱာ တံခါးမ်ားကို မတတ္ႏိုင္ဆံုးပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ အစားအစာမ်ားကို ေဘးကင္းစြာ
သိုေလွာင္ထားပါ။ အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ ေလးနာရီထက္ပိုၾကာၿပီး ျပတ္ေတာက္မည္ဟု ယူဆရပါက ေရခဲတံုး သို႔မဟုတ္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ အခဲကို
သင့္ေရခဲေသတၱာထဲတင
ြ ္ ထည့္ထားပါ။ ေရခဲကိုကိုင္တယ
ြ ္စဥ္ လက္အိတ္မ်ား ဝတ္ပါ။

ပိုမို သိေကာင္းစရာမ်ား ရယူရန္
•

အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္အိမ္ေထာင္စုထဲမွ တစ္ဦးဦး ေနမေကာင္းျဖစ္ပါက သင့္ေဒသခံဆရာဝန္ထံမွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္ရယူပါ။

•

ပိုမိုသိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္အတြက္
က်န္မာေရးဌာန

•

Department of Health and Human Services ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

(Environmental Health Unit) ကို 1300 761 874 တြင္ ဆက္သယ
ြ ္ပါ။

မီးခံျပား ေက်ာက္၈ြမ္းကို ကိုင္တြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံၪာဏ္မ်ား၊ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကို ရယူလိုပါက

www.asbestos.vic.gov.au တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရ

1 Treasury Place, Melbourne က ခြင့္ျပဳၿပီး ထုတ္ေဝသည္။
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