دود از آتش سوزی معدن ذغال نصواری رنگ
ورق معلوماتی اجتماع

 ، Department of Health and Human Servicesای معلومات عمومی ره تهیه که ده تا ُشمو بیدانین که چی رقم ازصحت
خودونخو و صحت هرکسی دیگه ای که ده مواظبت ُشمویه وشاید ده جریان یا بعد از یگو آتش سوزی معدن ذغال نصواری رنگ
قنجغۀ خاکسرمواجه شوده باشه محافظت که نین.
بخش معلومات زیات ده بارۀ یگو آتش سوزی خاص یا حادثۀ عاجل ،ده ستیشن عاجل رادیوی محلی خودونخو بلدی اخبار تازه گوش
بیدین یا از ویب سایت  www.emergency.vic.gov.auدیدن که نین.
اگه ُشمو ده یک صحنۀ عاجل باشین ،دایم رهنمایی های خدمات عاجل ره تعقیب که نین ،مثل افیسرهای امبوالنس  ،پولیس یا خدمات
عملۀ اطفایه.

نقاط عمده ده بارۀ دود از یگو آتش سوزی معدن ذغال نصواری رنگ ده ویکتوریا
•
•
•

•
•
•
•

دود از یگو آتش سوزی معدن ذغال نصواری رنگ دارای ذرات صاف ونرم ،بُخاراو ،غازات منجمله کاربن مونو اکساید،
کارین دای اکساید ونایتروجن اکساید موباشه.
دود از یگوآتش سوزی معدن ذغال نصواری رنگ ده بیرون از درۀ لتروپ(  )Latrobe Valleyشاید دارای اوکساید سلفر نیز
باشه.
بلدی خبرشودن منظم ُشمو باید  ،ده ستیشن عاجل رادیوی محلی گوش بیگیرین یا ازویب سایت
 www.emergency.vic.gov.auدیدن که نین.
اشخاصی ایکه قنجغۀ تکلیف قلبی یا شش استن  ،ده شمول اسما/نفس تنگی ،اطفال( تا  14سال ) ،سیاسروی باردار/حامله و
کسائیکه باالی  65سال عمردرن زیاترده مقابل تنفس دود حساس و بلدی شان اثر ُموکه نه.
 .اگه ُشمو تکلیف قلبی یا شش درین ،دوا های نسخه یی خودونخو ره بخورین .کسائیکه نفس تنگی یا اسما درن باید پالن شخصی
تطبیق اسما ره عملی که نن و دوا های ره که آرامش میده کتی خود دشته باشن.
اگه ُشمو یا کسی دیگۀ ره که ده مواظبت ُ
شمو یه و عالیم ره تجربه که نن که شاید ده برابر دود مقابل شوده ان ،ده NURSE-
 ON-CALLده شمارۀ  1300 60 60 24زنگ بزنین یا مشورۀ طبی ره جستجوو سُراغ که نین.
هرکسی ایکه مشکل تنفسی ره تجربه ُموکه نن ،نفسک میزنن یا سینه تنگی درن باید کومک عاجل طبی ره جستجو که نن و ده
شمارۀ  000زنگ زده شوه.

ده بارۀ ذغال نصواری رنگ ده ویکتوریا
ذغال ده مرورهزارها سال ده اثر ال ال یا سربسرشودن نباتات
ایجاد ُموشه.
ذغال نصواری رنگ ویکتوریا عموماْ دارای مقدار زیات او،
اندازۀ کم سلفر و سطح بسیار پائین آلوده گی ها ره دره.
وقتیکه آتش سوزی استه ،ذغال نصواری رنگ ویکتوریایی
خاکسترکم ره ده مقایسۂ رقم های دیگه ذغال تولید ُموکه نه.
ذغال نصواری رنگ درۀ لتروپ  Latrobe Valleyدارای سلفر
بسیار پائین استه( وزن ُخشک کمتر از 0.5فیصد)  .ذغال
نصواری  Angleseaو  Bacchus Marshرنگ دارای( 4
فیصد وزن ُخشک) استه.

ده دود ذغال نصواری رنگ چی استه؟
هرآتش سوزی معدن ذغال نصواری رنگ ده اندازه  ،چی مدت زمان
ُموسوزه و مقدار دود یا خاکسترای که تولید ُموشه فرق دره.
مقدار دود یا خاکستر ذغال ده اجتماع نیز وابسته ده شرایط هوا و ایکه
آتش چه غدرده مردم که زندگی یا کار ُموکه نن نزدیک ُموباشن استه.
دود ازیگو معدن ذغال نصواری رنگ:
• میتنه کیفیت هوا ره کم و بلدی صحت مردم اثرکه نه
• دارای ذرات صاف ونرم ،بُخار او،غازها ده شمول کاربن
مونواکساید ،کاربن دای اوکساید ونایتروجن اوکساید ُموباشه ،و ده
بعضی حاالت اکساید سلفر ره نیز دره.
• دارای ذرات خاکسترایکه ازذرات نرم دود بسیاردرازکالن استن
ُموباشه.

دود بلدی صحت مه چی رقم اثر که ده میتانه؟

خاکستر

اثر آن بلدی صحت ُشمو مربوط ده ای استه که چی رقم ده دود ره
مواجه شودین او هم نظر ده سن ،آیا ُشمو کدام شرایط یا مشکل
طبی درین ،چه اندازه ده شرایط هوای دودی فعال ُموباشین وچه
ُمدت ُشمو مواجه دود بودین.
اشخاصیکه قنجغۀ شرایط ومشکل قلبی یا شش استن  ،ده شمول
اسما/نفس تنگی ،اطفال( تا  14سال) ،سیاسروی بارداریا حامله و
کسای ایکه باالی  65سال عمردرن زیاترده مقابل تنفس دود
حساس و بلدی شان اثر ُموکه نه.
اگه ُشمو شرایط قلبی یا شش درین ،دوا های نسخه یی خودونخو
ره که داکتر نُسخه دده بخورین.

گرچه خاکستربسیاربزرگ استه که ده شش ها تنفس شوه ،ذرات
خاکستر میتانه ده چشم ها ،بینی یا گلون ُشمو داخل شوه
وسبب تخریش های محلی گرده .ای تاثیرات باید ده سرعت
حل شوه ،اگه نه ُشد ،مشورۀ داکتر ره ده دست بَیرین.

اشخاصیکه نفس تنگی یا اسما درن باید پالن شخصی اسما
خودونخو ره عملی که نن و دوا های ره که آرامش میده کتی خود
دشته باشن  .اگه ُشمو یا کسی دیگۀ ره که ده مواظبت ُشمو یه و
عالیم ره مواجه موشه که گویا ده برابر دود مقابل شوده ،ده
 NURSE-ON-CALLده شمارۀ  1300 60 60 24زنگ بزنین یا
مشورۀ طبی ره جستجو که نین.

ده جریان یگو آتش سوزی معدن ذغال چی که ده میتنم
تا صحت خوره از دود وخاکستر محافظه که نُم؟
دود
ده جریان آتش سوزی ،ده ستیشن عاجل رادیوی محلی خودونخو
یا از ویب سایت  www.emergency.vic.gov.auبلدی
معلومات تازه ومنظم ده مورد کیفیت هوا و ایکه چه باید که
نین گوش بیدین.
ده شرایط دودی ،از ورزش ده بیرون یا فعالیت های ثقیل جسمی
خود داری که نین ،اشخاصی ایکه قنجغۀ شرایط فعلی قلبی یا
شش استن باید تا جائیکه ممکن استه استراحت که نن.
اگه ده خطرۀ آتش سوزی نین  ،تا جائیکه ممکن استه ده داخل
دوراز دود باشین .اورسی ها و درگه ها ره بسته که نین.
اگه هوا گرم باشه و ُشمو ایرکانیشن ره چاالن که دین ،اوره’ بند
که نین’ یا ‘ سویچ ایرکاندیشن ره ده جای قرار بیتین که ازهوای
داخل هوای موجود خانه‘ استفاده که نه .ای کارداخل شودن مقدار
ذرات دود ره محدود میسازه.
اگه خانۀ ُشمو نا آرام باشه ،و محفوظ باشه پس دورشودن ازساحۀ
دود ره ده نظر بیگیرین .ده جای بورین که دود ده اونجه تأثیر نه
که ده یا ده یک تعمیر ایرکاندیشن دار نزدیک  ،چون کتابخانه،
مرکز اجتماع یا فروشگاه ها بورین.
اگه محفوظ باشه از همسایه های کالن وسالخورده  ,یا که ُشمو
فکر ُمونین ده کومک بیشتر نیاز درن خبرگیرایی که نین.
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اگه ُشموقنجغۀ خاکستر مقابل شودین ،اوره ازدست ها ،روی
وگردن ره که ضرورت استه بشوئین .اگه خاکستر ده چشم
های ُشمو داخل شوده اوره قنجغۀ اوپاک طورمالیم بشوئین.
نظافت خوب ره عملی که نین -روی سطح خانه یا زمین ره
قنجغۂ او پاک که نین.

ده بارۀ پوشیدن یگو ماسک روی چی؟
بهتر استه درون خانه از دود دور باشین ،مگم ایکه ُشمو نه میتنین
از کار کدون ده بیرون خوداری که نین.
پوزبند/ماسک عادی کاغذی خاک ،دستمال یا دستمال گلدارشانه
ُشمو میتنه مواجه شودن ذرات بزرگ خاکسترره کم که نه مگم
ُشمو ره از ذرات یا غاز های دود آتش سوزی محافظت که ده
نمیتنه.
پوزبند های مخصوص روی (ماسک ) P2محافظت خوبتر ره از
تنفس که دن ده ذرات دود آتش سوزی برابر ُموسازه.
قبل ازایکه فیصله که نین تا از پوزبند  /ماسک P2استفاده که نین
متوجه باشین که:
•
•
•
•

اینا میتنه گرم باشه و بلدی پوشیدن نا آرام و تنفس عادی ره
سختر خات ساخت
ُ
هرکسی قنجغۀ یگو حالت طبی قلب یا شش باشه باید پیش از
استفاده او  ،مشورۀ طبی ره ده دست بیره
اگه کسی ریش دشته باشه ای بسته که دن محکم هوا ره
فراهم که ده نمیتنه
اینا بلدی روی طفل دیزاین یا سا خته نه شوده

• اینا ُشموره از غازات چون کاربن مونو اوکساید محافظت که
ده نمیتنه.

مه ده بارۀ صحت حیوانات خودونخو پریشان استم .چی
باید که نُم ؟
ده شرایط هوای دودی ،وده خصوص اگه عملی باشه،
حیوانات خانگی خوره قنجغه خودونخو ده داخل بیرین.
اگه ُشمو نگرانی ده مورد صحت حیوانات خانگی خودونخو
باشین  ،ده بیطاریا داکترحیوانات مشوره که نین.
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مه ده بارۀ صحت حیوانات خودونخو پریشان استم .چی
باید که نُم ؟

معلومات مزید
Vic Emergency
بلدی معلومات بیشتر ده بارۀ حوادث معیین و عاجل ده ویب
سایت  www.emergency.vic.gov.auبورین.

اگه ُشمو ده بارۀ صحت حیوانات خودونخو پریشان استین،
همرای بیطار/داکترحیوانات مشوره که نین یا ده Department

of Environment, Land, Water and Planning Customer

 Service Centreده شمارۀ  136 186ده مرکزخدمات ُمراجعین
تماس بیگیرین.

ستیشن عاجل رادیو محلی
بخش معلومات جاری ده بارۀ حوادث معیین وعاجل  ،ده رادیوی
عاجل محلی گوش بیدین.
NURSE-ON-CALL
بخش مشورۀ فوری از نرس یا قابلۀ رسمی نوکریوال 24 ،ساعت
ده یک روز 7 ،روز یک هفته ،ده شمارۀ  1300 60 60 24زنگ
بیزنین.
Department of Health and Human Services
بخش معلومات زیات ده مورد تأثیرات صحی دود یا
خاکسترناشی آتش سوزی معدن ذغال نصواری رنگ  ،یا او
باران تانک  ،کیفیت اوده ساعات کاری ده شمارۀ
 1300 761 874زنگ بزنین.
EPA Victoria
معلومات ده بارۀ کیفیت هوا و اثرات دیگه ای آتش سوزی ده
بلدی محیط از
ُمهیا استه.

طریق  EPA Victoriaوشمارۀ 1300 372 842

حکومت محلی
ده کونسل یا بلدیۀ محلی خودونخو ده مورد مشوره کیفیت اوتانک
او باران تماس بیگیرین.

آیا مه میتانم از تانک او ذخیرۀ او باران بخورم؟
از اونل یا شبکه بنوشین .اگه ُشمو تانک ذخیرۀ او باران دشته
باشین واو مزه که نه  ،بوی و شکل غیرعادی دشته باشه ،اوره
بلدی خوردن ،جان شوشتن یا حیوانات استفاده نه که نین
ده کارکن صحت کونسل یا بلدیۀ محلی خودونخو یا ده
 Department of Health and HumanServicesبخش
معلومات بیشتر تماس بیگیرین.

خانۀ مه بوی دود میده .مه چی باید کد؟
بعد از خاموش شودن آتش سوزی  ،اگه خانۀ ُشمو بوی دود میده:
• خانه ره بخش ُشعای افتو و هوای تازه واز که نین
• هوای مالیم ده افتو تازگی َمیره
• روی سطح خانه یا زمین ره کتی او پاک که نین .اگه فلم یا
فرش سطح خانه قابل دید باشه ،اوره قنجغۂ صابون و او
بشوئین.

اگه کاال ده بیرون مانده باشه چی خات شُد؟
اگه کاال ده شرایط دود روی تناب مانده بود ،اوره دوباره بشوئین.
تا بوی دود دور شوه و احتمال دره که خاکسترجلد و پوست ره
تخریش که نه .اگه بوی هنوزهم موجود باشه ،کاال ره ده درون
خانه یا ده یگو ماشین کاال ُخشک کن ُخشک که نو.

بخش وصول ای نشریه ده شکل یا فورمت قابل دسترس ده شمارۀ  1300 761 874با استفاده از National Relay Service
زنگ بزنین ،یا ده ایمیل یا تارنُمای  environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.auتماس بیگیرین.

صالحیت ونشر توسط حکومت ویکتوریا  1 Treasury Place, Melbourne.صورت گرفته استه.
©  .حق طبع ونشر ایالت ویکتوریا Department of Health and Human Services
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