பழுப்பு நிலக்கரிச் சுரங்கத்தில்
ஏற்படும் நநருப்பிலிருந்து
வரும் புகக
சமூக விபரத் தாள்

பழுப்பு நிலக்கரிச் சுரங்க நநருப்பிலிருந்து வரும் புககக்கு ஆட்படக்குடிய உங்கள்
ஆரராக்கியத்கதயும், உங்கள் கவனிப்பிலுள்ள எவரின் ஆரராக்கியத்கதயும் பாதுகாக்க என்ன
நசய்ய ரவண்டுநென்பகத நீங்கள் அறியும் விதொக, Department of Health and Human Services ஆனது
இந்தப் நபாதுவான தகவகலத் தயாரித்துள்ளது.
குறிப்பான தீ அல்லது அவசரநிகலச் சம்பவம் பற்றிய தகவலுக்கு, அறிவித்தல்ககளப் நபற
உங்கள் உள்ளூர் அவசரநிகல வாநனாலி நிகலயத்கதக் ரகளுங்கள் அல்லது
www.emergency.vic.gov.au என்ற இகையத்தளத்கதப் பாருங்கள்.
நீங்கள் அவசரநிகலயான கட்டத்தில் இருந்தால், அம்புலன்ஸ் உத்திரயாகத்தர்கள், காவல்துகற
அல்லது தீயகைப்புச் ரசகவகள் ரபான்ற அவசரநிகலச் ரசகவகளின் வழிமுகறககள
எப்ரபாதும் பின்பற்றுங்கள்.

விக்ர ோறியோவில், பழுப்பு நிலக்கரிச் சு ங்கத்தில் ஏற்படும் நநருப்பிலிருந்து
வரும் புகககயப் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள்
• பழுப்பு நிலக்கரிச் சுரங்க நநருப்பிலிருந்து வரும் புககயில் நுண் துகள்கள், நீராவி ெற்றும்
காபரனாநராட்கசட், காபன ீநராட்கசட் ெற்றும் கநதரசன் ஒட்கசடுகள் ரபான்ற வாயுக்கள்
உள்ளன.
• லாற்ரறாப் பள்ளத்தாக்குக்கு நவளிரய நிலக்கரிச் சுரங்கத்தில் ஏற்படும் நநருப்பிலிருந்து
வரும் புககயானது கந்தக ஒட்கசடுககளக் நகாண்டிருக்கலாம்.
• நீங்கள் நசய்ய ரவண்டியகவ பற்றிய ஒழுங்குமுகறயான அறிவித்தல்ககளப் நபற உங்கள்
உள்ளூர் அவசரநிகல வாநனாலி நிகலயத்கதக் ரகளுங்கள் அல்லது
www.emergency.vic.gov.au-ஐப் பாருங்கள்
• ஆஸ்த்ொ ரபான்ற இதய அல்லது நுகரயீரல் ரநாயுள்ளவர்கள், குழந்கதகள் (14 வயது வகர),
கர்ப்பிைிகள் ெற்றும் 65 வயதுக்கு ரெற்பட்டவர்கள் இந்தப் புகககயச் சுவாசிப்பதால்
ஏற்படும் விகளவுகளால் அதிக இலகுவாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள்.
• உங்களுக்கு இதய அல்லது நுகரயீரல் ரநாய் இருந்தால், ெருத்துவர் அறிவுறுத்தியவாறு
உங்கள் ெருந்கத எடுங்கள். ஆஸ்த்ொ ரநாயாளிகள் தெது தனிப்பட்ட ஆஸ்த்ொ நசயல்
திட்டத்கதப் பின்பற்ற ரவண்டும், நிவாரைி ெருந்கதக் ககயிரலரய கவத்திருக்க
ரவண்டும்.
• புககக்கு நவளிக்காட்டப்பட்டதால் உங்களுக்கு அல்லது உங்கள் கவனிப்பிலுள்ள எவருக்கும்
அறிகுறிகள் ஏதும் ஏற்பட்டால், NURSE-ON-CALL-ஐ 1300 60 60 24 என்ற இலக்கத்தில்
அகழயுங்கள் அல்லது ெருத்துவ ஆரலாசகனகயப் நபறுங்கள்.
• சுவாசிப்பதில் சிரெம், இழுப்பு அல்லது ொர்பில் இறுக்கம் முதலியகவ ஏற்படுகின்ற எவரும்
உடனடி ெருத்துவ உதவிகய நாட ரவண்டும் - இதற்காக 000-ஐ அகழயுங்கள்.

விக்ர ோறியோவில் பழுப்பு
நிலக்கரி பற்றி

நிலக்கரி என்பது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
ரெலாக அடுக்குகளாக உள்ள தாவரப்
பகுதிகளிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது.
விக்ரராறியா பழுப்பு நிலக்கரியானது
நபாதுவாக அதிக அளவு தண்ைர்,
ீ குகறந்த
அளவு கந்தகம் ெற்றும் குகறந்த அளவுகளில்
ொசுககளக் நகாண்டுள்ளது.
ெற்ற நிலக்கரி வகககளுடன் ஒப்பிடுககயில்
விக்ரராறியா பழுப்பு நிலக்கரியானது எரியும்
ரபாது குகறவான சாம்பகல உருவாக்குகிறது.
லாற்ரறாப் பள்ளத்தாக்கு பழுப்பு நிலக்கரியில்
ெிகக் குகறந்த அளவு கந்தக உட்நபாருள்

உள்ளது (0.5% உலர் நிகறகய விடக் குகறவு).
ஏங்கலீசியா ெற்றும் பாச்சுஸ் ொர்ஷ் பழுப்பு
நிலக்கரியில் (4% உலர் நிகற) கந்தகம்
உள்ளது.

பழுப்பு நிலக்கரி எரிவதோல்
வரும் புககயில் இருப்பது
என்ன?

ஒவ்நவாரு நிலக்கரிச் சுரங்கத்திலும் ஏற்படும்
நநருப்பின் அளவு ரவறுபடும், அது எவ்வளவு
ரநரம் எரியும், ரெலும் அவற்றின் புகக
அல்லது சாம்பல் உருவாக்கிய அளவும்
ரவறுபடும்.
சமூகத்தில் நிலக்கரி நநருப்பின் புகக அல்லது
சாம்பகலப் நபாறுத்தும், ரெலும் வானிகல
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நிகலககளப் நபாறுத்தும் நநருப்பில் ெக்கள்

ஆஸ்த்ொ ரநாயாளிகள் தெது தனிப்பட்ட

எவ்வளவு அருரக வாழலாம் அல்லது ரவகல

ஆஸ்த்ொ நசயல் திட்டத்கதப் பின்பற்ற

நசய்யலாம் என்பது ரவறுபடும்.

ரவண்டும், நிவாரைி ெருந்கதக் ககயிரலரய

பழுப்பு நிலக்கரிச் சுரங்கத்தில் ஏற்படும்
நநருப்பிலிருந்து வரும் புகக
• காற்றின் தரத்கதக் குகறக்கக் கூடியது,
இதனால் ெக்களின் ஆரராக்கியத்கதப்
பாதிக்கலாம்
• நுண் துைிக்கககள், நீராவி,
காபரனாநராட்கசட், காபன ீநராட்கசட்
ெற்றும் கநதரசநனாட்கசடுகள் உட்பட்ட
வாயுக்ககளக் நகாண்டிருக்கும், சில
சந்தர்ப்பங்களில் கந்தக ஒட்கசடுககளக்
நகாண்டிருக்கலாம்
• நுண் புககத் துகள்ககள விட இன்னும்
அதிகொன துகள்ககள சாம்பல்
நகாண்டிருக்கலாம்.

புககயோல் என்னுகைய
உைல்நலம் எப்படிப்
போதிக்கப்பைலோம்?

புகக உடலில் படுவது உங்களுகடய
உடல்நலத்கத எப்படிப் பாதிக்கும் என்பது
உங்களுகடய வயது, உங்களுக்கு ஏற்கனரவ
ரநாய் உள்ளதா, புககயுள்ள நிகலகெயில்
எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிறீர்கள்,
புககக்கு எவ்வளவு காலம் ஆட்படுகிறீர்கள்
முதலியவற்கறப் நபாறுத்தது.
ஆஸ்த்ொ ரபான்ற இதய அல்லது நுகரயீரல்
ரநாயுள்ளவர்கள், குழந்கதகள் (14 வயது
வகர), கர்ப்பிைிகள் ெற்றும் 65 வயதுக்கு
ரெற்பட்டவர்கள் இந்தப் புகககயச்
சுவாசிப்பதால் ஏற்படும் விகளவுகளால் அதிக
இலகுவாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள்.
உங்களுக்கு இதய அல்லது நுகரயீரல் ரநாய்
இருந்தால், உங்கள் ெருத்துவர்
அறிவுறுத்தியவாறு உங்கள் ெருந்கத
எடுங்கள்.

கவத்திருக்க ரவண்டும்.
புககக்கு நவளிக்காட்டப்பட்டதால் உங்களுக்கு
அல்லது உங்கள் கவனிப்பிலுள்ள எவருக்கும்
அறிகுறிகள் ஏதும் ஏற்பட்டால், NURSE-ONCALL-ஐ 1300 60 60 24 என்ற இலக்கத்தில்
அகழயுங்கள் அல்லது ெருத்துவ
ஆரலாசகனகயப் நபறுங்கள்.
யாருக்ரகனும் மூச்சுத் திைறல் இருந்தால்
அல்லது இழுப்பு அல்லது நநஞ்சிறுக்கம்
ஏற்பட்டால் 000 என்ற இலக்கத்கத
அகழயுங்கள்.

பழுப்பு நிலக்கரிச் சு ங்க
நநருப்புப் பற்றும் ரபோது
புககயிலிருந்து எனது

உைல்நலத்கதப் போதுகோக்க
என்ன நெய்யலோம்?
புகக
தீ ஏற்பட்டிருக்கும் ரபாது, காற்றின் தரம்
ெற்றும் நீங்கள் நசய்ய ரவண்டியகவ பற்றிய
அறிவித்தல்களுக்கு உங்கள் உள்ளூர்
அவசரநிகல வாநனாலி நிகலயத்கதக்
ரகளுங்கள் அல்லது www.emergency.vic.gov.auஐப் பாருங்கள்.
புககசூழ்ந்த நிகலகளின் ரபாது, உடகல
நவளிக்காட்டியபடி நசய்யும் உடற்பயிற்சி
அல்லது கடினொன நசயல்பாட்கடத்
தவிர்க்கவும். ஏற்கனரவ இதய அல்லது
நுகரயீரல் ரநாயுள்ளவர்கள், முடிந்தளவுக்கு
ஓய்வாக இருக்க ரவண்டும்.
உங்களுக்கு தீயால் அச்சுறுத்தல் இல்கல
என்றால், சாத்தியப்பட்டால் புககயிலிருந்து
விலகி உள்ளிடங்களிரலரய இருங்கள்.
யன்னல்ககளயும் கதவுககளயும் மூடிரய
கவத்திருங்கள்.
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நவப்பொக இருந்தால் ெற்றும் உங்களுகடய
இடத்தில் எயார் நகாண்டிஷனர் இயங்கும்
என்றால், அகத 'ரிநசர்குரலற்' அல்லது
'ரியூஸ் எயார்' என்ற நிகலக்கு இயக்கவும்.
இது உள்ரள வருகின்ற புககத்
துைிக்கககளின் அளகவக் குகறக்கும்.
உங்களுகடய வடு
ீ அநசௌகரியொக இருந்து,
அங்கிருந்து நவளிரயறுவது பாதுகாப்பாக
இருந்தால், புககயிலிருந்து சிறிது காலம்
விடுபட்டு இருப்பது பற்றி ரயாசியுங்கள்.
புககயால் பாதிக்கப்படாத ஒரு இடத்திற்குச்
நசல்லுங்கள் அல்லது நூலகம், சனசமூக
நிகலயம் அல்லது நஷாப்பிங் கெயம்
ரபான்ற உட்புறம் குளிரூட்டப்பட்டுள்ள
கட்டடத்திற்குச் நசல்லுங்கள்.
பக்கத்து வடுகளில்
ீ
உள்ள முதியவர்கள்
அல்லது ரெலதிக உதவி ரதகவப்படலாம்
என்று நீங்கள் நிகனக்கின்ற ெற்றவர்கள்
எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்பது
பாதுகாப்பானது என்றால், அவ்வாரற
நசய்யுங்கள்.

ெோம்பல்
நுகரயீரல்களுக்கு மூச்கசப் நபரிதாக இழுத்து
விடும் ரபாது, சாம்பல் துகள்களானது கண்கள்,
மூக்கு அல்லது நதாண்கடக்கு நசன்று
உள்எரிகவ ஏற்படுத்தலாம். இந்த விகளவுகள்
விகரவாக தீர்க்கப்பட ரவண்டும்;
இல்கலநயன்றால், ெருத்துவ
ஆரலாசகனகயப் நபறவும்.
உங்கள் ெீ து சாம்பல் பட்டால்,
ரதகவக்ரகற்றவாறு உங்கள் கககள், முகம்
ெற்றும் கழுத்கத நன்றாகக் கழுவவும். உங்கள்
கண்களில் சாம்பல் உள்நுகழந்துவிட்டால்,
தூய்கெயான தண்ை ீரில் நெதுவாகக்

முக மூடி அணிவது நல்லதோ?
நவளியில் ரவகல நசய்வகத உங்களால்
தவிர்க்க முடியாது என்றால் ஒழிய,
புககயிலிருந்து விலகி உட்புறத்திரலரய
இருப்பது நல்லது.
தூசிக்குப் பாவிக்கும் சாதாரை காகித
முகமூடிகள், ககக்குட்கடகள் அல்லது
பான்டனாக்களால் நபரிய சாம்பல்
துைிக்கககள் படுவகதக் குகறக்கக் கூடும்,
ஆனால் நுண்ைிய புககத் துைிக்கககள்
அல்லது வாயுக்களிலிருந்து உங்ககளப்
பாதுகாக்க முடியாது.
நுண்ைிய புககத் துைிக்கககள்
உட்சுவாசிக்கப்படுவதிலிருந்து சிறப்பான முக
மூடிகள் (P2 முகமூடிகள்) சிறந்த பாதுகாப்கப
அளிக்கின்றன.
P2 முகமூடிகயப் பாவிக்க முடிவு நசய்யும்
முன், இவற்கறக் கவனத்தில் நகாள்க:
• அைிவதற்கு அகவ நவக்ககயாகவும்
அநசௌகரியொகவும் இருக்கலாம் ெற்றும்
வழக்கம்ரபாலச் சுவாசிக்க விடாெல்
சிரெத்கத ஏற்படுத்தலாம்
• ஏற்கனரவ இதய அல்லது நுகரயீரல்
ரநாயுள்ள எவரும் அகத உபரயாகிக்கும்
முன்னர் ெருத்துவ ஆரலாசகனகய நாட
ரவண்டும்
• தாடி உள்ளவர்களுக்கு அகவ இறுக்கொக
மூடிக் நகாள்ளாது
• அகவ குழந்கதயின் முகத்திற்கு ஏற்ப
வடிவகெக்கப்படவில்கல
• அகவ காபரனாநராட்கசட் ரபான்ற
வாயுக்களிலிருந்து உங்ககளப்
பாதுகாக்காது.

கழுவவும்.
நல்ல சுகாதாரத்கத பயிற்சி நசய்யுங்கள் சவர்க்காரத்கதயும் தண்ைகரயும்
ீ
நகாண்டு
ரெற்பரப்புககளத் துகடயுங்கள்.
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எனது நெல்லப் பி ோணிகளின்
ஆர ோக்கியம் பற்றிக்

கவகலப்படுகிரறன். நோன்

ரெலதிக தகவலுக்கு, உங்கள் உள்ளூர்
கவுன்சில் அல்லது Department of Health and
Human Services அலுவலகத்தில் உள்ள
சுற்றாடல் ஆரராக்கிய உத்திரயாகத்தகரத்

என்ன நெய்ய ரவண்டும்?

நதாடர்புநகாள்ளவும்.

புககமூட்டொன நிகலகெகளிலும், நசல்லப்

என்னுகைய வட்டில்
ீ
புககயின்

பிராைிககள உள்ளிடங்களில் கவத்திருப்பது
நகடமுகறக்குச் சாத்தியொன ரபாதும்,

வோெம் வருகிறது. நோன் என்ன

அவ்வாரற நசய்யுங்கள்.

நெய்ய ரவண்டும்?

உங்களுகடய நசல்லப் பிராைிகளின்

உங்களுகடய வடு
ீ புககயால் வாசம்

ஆரராக்கியம் பற்றி உங்களுக்கு ஏரதனும்
கவகலகள் இருந்தால், உங்களுகடய உள்ளூர்
ெிருக கவத்தியரிடம் ஆரலாசகன
நபறுங்கள்.

எனது பி ோணிகளின்

ஆர ோக்கியம் பற்றிக்

கவகலப்படுகிரறன். நோன்
என்ன நெய்ய ரவண்டும்?

உங்களுகடய பிராைிகளின் ஆரராக்கியம்
பற்றி உங்களுக்கு ஏரதனும் கவகலகள்
இருந்தால், ெிருக கவத்தியருடன்

வந்திருந்தால், நநருப்பு அகைந்த பிறகு:
• சூரிய ஒளி ெற்றும் நல்ல காற்று வரும்
அளவிற்குக் கதகவத் திறந்து கவக்கவும்
• நென்கெயான நபாருட்ககள சூரிய
ஒளியில் காற்றுப் படவிடவும்
• உள்ளிட ரெற்பரப்புககளத் தண்ைரால்
ீ
துகடயுங்கள். சாம்பல் கண்ணுக்குத்
நதரிந்தால், சவர்க்காரம் ெற்றும்
தண்ைகரக்
ீ
நகாண்டு துகடக்கவும்.

ஆகைகயத் திறந்த நவளியில்
விடுவது பற்றி?

கலந்தாரலாசிக்கவும் அல்லது Department of

புககசூழ்ந்த நிகலகளின் ரபாது ஆகட

Environment, Land, Water and Planning Customer
Service Centre வாடிக்ககயாளர் கெயத்கத 136

அவற்கற ெீ ண்டும் சுத்தம் நசய்யவும், ரெலும்

நவளியிருந்தால், புகக வாசகனகய நீக்க

186 என்ற இலக்கத்தில் நதாடர்புநகாள்ளவும்.

சாம்பல் உைர்ச்சியான சருெத்கத

எனது மகைத்தண்ண ீர்த்

உண்டு. இன்னமும் புகக இருந்தால்,

தோங்கியில் உள்ள தண்ண ீக க்
குடிக்கலோமோ?

எரிச்சலூட்டவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள்
ஆகடககள உள்ளிடங்களில் அல்லது
டிகரயரில் உலர விடுங்கள்.

குழாயில் வழங்கப்படும் தண்ைகரக்
ீ
குடியுங்கள். உங்களிடம் மகழத்தண்ை ீர்த்
நதாட்டி இருந்து, அந்தத் தண்ை ீரின் சுகவ,
ரதாற்றம் அல்லது ெைம் வழக்கத்திற்கு
ொறானதாக இருந்தால், அகதக் குடிக்கரவா,
குளிக்கரவா அல்லது நசல்லப்
பிராைிகளுக்ரகா உபரயாகிக்க ரவண்டாம்.
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ரமலதிக தகவல்

அல்லது ெகழத்தண்ைர்த்
ீ
தாங்கியிலுள்ள

Vic Emergency

அலுவலக ரநரங்களில் 1300 761 874 என்ற

பிரத்திரயகொன சம்பவங்கள் ெற்றும்
அவசரநிகலகள் பற்றிய ரெலதிக தகவலுக்கு,
பின்வரும் இகையத்கதப் பாருங்கள்:

தண்ைரின்
ீ
தரம் குறித்த ரெலதிக தகவலுக்கு,
இலக்கத்கத அகழக்கவும்.

EPA Victoria

www.emergency.vic.gov.au

சுற்றாடலிலுள்ள காற்றின் தரத்கதயும் இந்தத்

உள்ளூர் அவெ நிகல வோநனோலி

தகவல் 1300 372 842 என்ற இலக்கத்தில் EPA

தீயின் ஏகனய தாக்கங்ககளயும் பற்றிய

நிகலயம்

Victoria-இடெிருந்து கிகடக்கிறது.

பிரத்திரயகொன சம்பவங்கள் ெற்றும்

உள்ளூர் அ ெோங்கம்

அவசரநிகலகள் பற்றிய தற்ரபாகதய
தகவலுக்கு, உங்களுகடய உள்ளூர்
அவசரநிகல வாநனாலி நிகலயத்கதக்
ரகளுங்கள்.

NURSE-ON-CALL

சுத்தம் நசய்யும் நடவடிக்கககள் குறித்த
அறிவித்தல்கள் அல்லது ெகழத்தண்ைர்த்
ீ
தாங்கியிலுள்ள தண்ை ீரின் தரம் பற்றிய
ஆரலாசகனக்கு உங்களுகடய உள்ளூர்
கவுன்சிகலத் நதாடர்புநகாள்ளுங்கள்.

வாரத்தின் அகனத்து நாட்களும், நாள்
முழுவதும் இயங்கும் பதிவுநசய்துள்ள
தாதியிடெிருந்து உடனடி உடல்நல
ஆரலாசகனகயப் நபறுவதற்கு, 1300 60 60 24
என்ற இலக்கத்கத அகழக்கவும்.

Department of Health and Human Services
பழுப்பு நிலக்கரி நநருப்பிலிருந்து வரும் புகக
அல்லது சாம்பலின் உடல்நல விகளவுகள்

அணுகக்கூடிய வடிவகெப்பில் இந்த நவளியீட்கடப் நபறுவதற்கு, 1300 761 874 என்ற
இலக்கத்கத அகழக்கவும், ரதகவப்பட்டால் National Relay Service 13 36 77-ஐ

உபரயாகிக்கவும் அல்லது environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au என்ற முகவரிக்கு
ெின்னஞ்சல் அனுப்பவும்

அங்கீ கரித்து, நவளியிட்டவர்: விக்ரராறிய அரசாங்கம், 1 Treasury Place, Melbourne.
© விக்ரராறிய ொநிலம், Department of Health and Human Services நவம்பர் 2016.
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