Bir yangından sonra: güvenlikle
eve dönmek
Toplum bilgileri

Bir orman yangınında yanmış olan evler, kulübeler ve diğer binalar veya yapılar, düşmüş olan maddeler, keskin
maddeler, yanmakta olan korlar, hasarlı elektrik telleri, gaz sızıntısı ve güçsüzleşmiş duvarlar dâhil olmak üzere
geriye olası sağlık tehlikeleri bırakabilir.
Yangından sonra dikkat edilmesi gereken tehlikeli maddeler şunları içerir:
•
•
•
•
•
•
•
•

asbestos
özellikle işleme tabi tutulmuş (bakır krom arsenat veya ‘CCA’ gibi) yanık kerestelerin külleri
toz
bahçe veya çiftlik kimyasalları
LP gaz silindirleri
ilaçlar
yanmış ev aletlerinden metal veya diğer kalıntılar
diğer genel kimyasallar (örneğin, temizlik ürünleri).

Mülkünüze dönmenin güvenlikli olup olmadığını yerel acil servislerden kontrol edin. Mümkünse, çocukları yangın
hasarlı mülklere götürmekten kaçının. Götürürseniz, daima güvenlik altında olmalarını sağlayın.

Kendinizi koruyun
Şunları içeren koruyucu giysiler giyin:
• sağlam ayakkabılar ve ağır iş eldivenleri
• atılabilir iş tulumları (uzun kollu ve uzun pantolonlu)
• P2 yüz maskeleri.
Koruyucu iş giysilerini, eldivenleri ve yüz maskelerini içeren bir takımı belediyeniz veya bir acil toparlanma merkezi
aracılığıyla edinebilirsiniz.
Mülkten ayrılırken eldivenlerinizi, iş tulumlarınızı ve yüz maskenizi bir çöp torbasına yerleştirin. Kirlenmiş giysileri ve
eşyaları attıktan sonra ellerinizi yıkayın. Yeniden giymeden önce ayakkabılarınızı temizleyin.

Atıkları elden geçirmek
Özellikle CCA muamelesi görmüş keresteler yanmışsa, mülkünüzün çevresine kül yaymak veya yayılmış olanları
karıştırmak güvenlikli değildir. Evinizdeki veya diğer yapılardaki asbestos içerikli malzemeler hasar görmüşse, şimdi
zarar verici olabilirler.

Yiyecekler
Yangından zarar görmüş veya sıcaktan etkilenmiş tüm yiyecekler atılmalıdır. Bunlar, kolayca bozulan veya
bozulmayan yiyecekleri, örneğin konserve veya paketlenmiş yiyecekleri içerir. Elektriklerin kesilmesi, buzdolabına
koyulmuş olan bozulabilir yiyecekleri, yemek için güvenliksiz hale getirmiş olabilir.

Su tankları
Orman yangınları büyük miktarda duman ve kül oluşturur ve tank suyunuz enkazdan ve külden veya hayvan
ölülerinden kirlenmiş olabilir. Su olağandışı tat veriyorsa, ya da olağandışı görünüyor veya kokuyorsa, içmeyin veya
hayvanlara vermeyin.

Septik çukuru
Septik çukurunuz yangında güçsüzleşmiş olabilir, bu nedenle üzerinden arabayla geçmeyin veya yürümeyin. Septik
çukurunuzun fiziksel olarak hasar gördüğünden kuşkulanıyorsanız, değerlendirilmesi için ruhsatlı bir su tesisatçısı
ile ilişkiye geçin.

Kendinize dikkat edin
Mülkünüzde geçirdiğiniz zamanı, güvenlik nedenleriyle, sınırlamaya çalışın. Ancak, uzun bir süre orada
olacaksanız, yanınızda şunları getirmeyi unutmayın:
• şişelenmiş içme suyu
• yiyecek (bozulabilir yiyecekler bir buz kutusunda veya buz torbasında soğuk olarak saklanmalıdır)
• güneş kremi
• bir şapka.
Mülkünüze geri dönmek sıkıntılı ve yorucu olabilir. Kendinize dikkat etmeniz önemlidir. Uzman danışmanlık ve
destek hizmetleri belediyenizin yardım ve toparlanma merkezi aracılığıyla mevcuttur.

Victoria Hükümeti, 1 Treasury Place, Melbourne tarafından yetkilendirilmiş ve yayınlanmıştır.
© Victoria Eyaleti, Department of Health and Human Services, Şubat 2016.

After a fire: returning home safely / Turkish

2

