લીજી કા: લૈકલ્પક ઇંધણ અને લીજી
જનયે ળનન સુયક્ષિતણે ઉમગ
સમુદામ ભાહિતી

જ્માયે લીજી કા ઉદ્ભલે (સાભાન્મ યીતે ગંબીય િલાભાન દુ ઘઘટનાઓને કાયણે) ત્માયે રક ક્યાયે ક ઇંધણ અથલા લીજી જનયે ળનનાં લૈકલ્પક સ્ત્રતન
યાંધલા, પ્રકાળ કયલા, ગયભી અથલા ાલય ભાટે ઉમગ કયે છે .

ટે ફર જનયે ટસઘથી કેટરીક સાભાન્મ પ્રવ ૃત્તિઓ ચાલુ યાખી ળકામ છે ; જ કે, તેભન સાલચેતી ૂણઘ ઉમગ કયલ આલશ્મક છે .
ેટ્રર અથલા ડીઝરથી ચારતા જનયે ટસઘ કાફઘન ભનક્સાઇડ ગેસ ઉત્ાહદત કયે છે તેથી તેભને ખુપરી ફાયીઓ અને ઝયખાથી દૂ ય પક્ત સાયા-હલાદાય
ફહાયનાાં વલસ્તાયભાાં જ ઓયે ટ કયલા આલશ્મક છે .

કાફઘન ભનક્સાઇડ અદૃ શ્મ િમ છે અને તભે તેની ગંધ ાયખી ળકતા નથી. જ તે ઘયભાં ઘય, ગેયેજ અથલા કૅયેલનભાં ફનત િમ ત તે એકાએક
ફીભાયી, ફેિળી અને મ ૃત્યુન ું કાયણ ફની ળકે છે . તભાયા ાત ુ પ્રાણીઓ તેભ જ તભાયા કુ ટુંફ ત્તલળે ત્તલચાય.

ફહાય ઉમોગ કયલા ભાટે ડિઝાઇન કયલાભાાં આલેરા ઉકયણોનો ઉમોગ ઘય, બોંમતક્ષમે, ગૅયેજ, કૅયેલન અથલા ટેન્ટભાં કે ખુપરી ફાયીની નજીક

ણ કયલ નિીં. ાલય જનયે ટસઘ, ક્ષિપસ, કૅમ્ સ્ટવ્ઝ અથલા અન્મ ેટ્રર, એરી ગેસ, કુ દયતી ગેસ અથલા કરસા-ફાતા ઉકયણ જેલા સાધનન
ઉમગ તેભના ત્તનભાઘતા દ્વાયા ઉપરેક્ષખત કમાઘ અનુસાય જ કયલ જઈએ.

ાલય જનયે ટસસ
જ કે તે ખ ૂફ ઉમગી િમ છે , તેભ છતાં જ ટે ફર જનયે ટસઘન ઉમગ સાલચેતી ૂણઘ કયલાભાં ન આલે ત આના તયપ દયી ળકે છે :
•

એલ્ન્જન એક્ઝસ્ટભાંથી કાફઘન ભનક્સાઇડ ઝેય ફિાય ડવુ.ં

•

ઇરેક્ટ્ક્ટ્રક ળૉક અથલા ઇરેક્ટ્રક્યુળન.

•

આગ.

સુયક્ષિત ઉમગની ખાતયી ભાટે ઘયનાં રકએ જનયે ટયની સાથે આલાભાં આલેર હદળાત્તનદે ળનું ારન કયવું આલશ્મક છે .

એક જનયે ટય ખયીદવ ાં
કામભી યીતે સ્થાત્તત સ્સ્થય જનયે ટસઘ ઘયને શ્રેષ્ઠ ફૅક-અ ાલય પ્રદાન કયલા ભાટે મગ્મ છે .
પક્ત યલાનાધાયક ઇરેક્ટ્ક્િવળમને જ કામભી જનયે ટય કનેક્ટ કયવ ાં જોઈએ.

ોટે ફર જનયે ટયનો સયક્ષિતણે ઉમોગ
•

ોટે ફર જનયે ટસસનો ઉમોગ અંદયના વલસ્તાયોભાાં કયળો નહીં. આભાં ગૅયેજ, કાયટઘ , બોંમતક્ષયુ,ં ક્રાઉરસ્ેસ અથલા અન્મ સભાત્તલષ્ટ અથલા
આંત્તળક સભાત્તલષ્ટ ત્તલસ્તાયન સભાલેળ થામ છે , ફાયી ફાયણાં સાથેન ત્તલસ્તાય ણ.

•

જનયે ટયન ઉમગ ફાયીઓથી દૂ ય ખુપરા ત્તલસ્તાયભાં કય.

•

ઉમગ કયતા િેરા ત્તનભાઘતાના સ ૂચનને લાંચ.

•

જનયે ટયને ઓલયરડ કયળ નિીં.

•

જનયે ટય ઉમગભાં ન િમ અથલા ઇંધણ બયાલતી લખતે તેને ફંધ યાખ.

ફાયી ફાયણાં ખરલાથી ઘયભાં કાફઘન ભનક્સાઇડનું ફનવું અટકળે નિીં. તે ભાટે કાફઘન ભનક્સાઇડનું સ્તય આયગ્મ જખભ સુધી આલે ત્માયે તભને
ચેતલણી આત એક ફૅટયી-સંચાક્ષરત કાફઘન ભનક્સાઇડ એરાભઘ તભાયા ઘયભાં ઇન્સ્ટર કયલાન ત્તલચાય સાય યિેળે. તેની ફૅટયી લાયં લાય તાસ
અને જરૂય જણામ ત ફદર.

ઇરેક્િોક્યળનને ટાલા ભાટે
•

જનયે ટયને સુકું યાખ અને લયસાદભાં તેન ઉમગ કયળ નિીં.

•

થાંબરા ય ટાોક્ષરન ાથય.

•

જનયે ટયને સ્ળઘ કયતા િેરાં િંભળ
ે ા તભાયા િાથ કયા કય.

જનયે ટયભાાં ઇંધણ બયાલવ ાં
•

ઇંધણ બયતા િેરાં જનયે ટય ફંધ અને ઠંડું છે તેની ખાતયી કય. ગયભ એલ્ન્જનનાં બાગ ય ેટ્રર ઢામ ત તે તેને પ્રજ્લક્ષરત કયી ળકે છે .

•

ેટ્રરને ઘયની ફિાય ફંધ ળેડ અથલા અન્મ સુયક્ષિત ત્તલસ્તાયભાં સંિહિત કય.

•

ઈંધણથી ફતા ઉકયણ નજીક કઈણ ઇંધણન સંિિ કયળ નિીં (જેભ કે કુ દયતી ગેસ લૉટય િીટય અથલા ગૅયેજભાં કાયની નજીક).

જનયે ટયથી કનેક્ટે િ સાધનોનો ઉમોગ કયલો
જ આગ અથલા બાયે લનથી નોંધાત્ર યીતે િત્તતિસ્ત થમેર ઘયભાં ાછા પયી યહ્ાં િલ, ત સો પ્રથભ લામહયિંગ અને અન્મ ત્તલદ્યુત ઇન્સ્ટરેળન્સને
કનેક્ટ કયતા િેરા અને કઈણ ઉકયણને ચાલુ કયતા િેરા તાસ કયલી એ અગત્મનું છે .
લધાયાભાં તભાયે આ કયવું જઈએ:
•

સાધનને સીધા જ તભાયા જનયે ટયભાં એક િેલી ડયુટી, આઉટડય-યે ટેડ એક્સ્ટેંળન લામયથી પ્રગ કય.

•

નાની એક્સ્ટેંળન લામયન ઉમગ કયી જેની સ્સ્થત્તત સાયી િમ અને ત્રણ ત્તન લાા પ્રગન ઉમગ કય.

•

 ૂણઘ અનત્તલન્ડ એક્સ્ટેંળન યીપસ અથલા ડ્રમ્સથી દયામ છે .

જનયે ટયને બીંતનાાં આઉટરેટભાાં પ્રગ બયાલીને ઘયની લામડયિંગ ાલય આલાનો પ્રમાસ કયળો નહીં. આ ાલય રાઇન્સ સાથે ‘ફૅક પીડ’ કયી ળકે છે
અને તે તભાયા અને તભાયા ાડળીઓ ભાટે અત્મંત જખભકાયક છે .

કાફસન ભોનોક્સાઇિનાાં ઝેયને અટકાલવ ાં
•

ઘયને ગયભ કયલા ભાટે ક્યાયે મ ગેસ સ્ટલ અથલા ઑલનન ઉમગ કયળ નિીં.

•

કરસાની ક્ષિર, હિફાચી, રેન્ટનઘ અથલા ટે ફર કેસ્મ્િંગ સ્ટલન ઉમગ ઘય, ટેન્ટ અથલા કૅયાલનની અંદય ક્યાયે મ કયળ નિીં.

•

કઈણ જનયે ટય, ાલય લૉળય અથલા કઈણ ઇંધણ-સંચાક્ષરત એંજજનને બોંમતક્ષમાભાં, ગૅયેજ અથલા અન્મ સભાત્તલષ્ટ ભાખાભાં ક્યાયે મ
ચરાલળ નિીં, છી બરે ફાયી-ફાયણાં ખુપરા િમ, ત્તસલામ કે તે સાધન વ્માલસાત્તમક યીતે ઇન્સ્ટર કયે લ ું અને ઝયખાભાં મ ૂકેર િમ.

•

ઝયખા અને ગયભ લાયુ ભાગોને કચયા મુક્ત યાખ, ખાસ કયીને જ બાયે લન ચારત િમ, કાયણ કે ઊડત કચય ખુપરા લેક્ટ્ન્ટરેળનને
અલયત્તધત કયી ળકે છે .

•

ખુપરી ફાયી, ફાયણાં અથલા ઝયખા કે જ્માંથી એક્ઝસ્ટ અંદયનાં બાગભાં િલા દાખર કયી ળકે ત્માં ક્યાયે મ ભટય લાિન, જનયે ટય, ાલય લૉળય
અથલા કઈણ ઇંધણ-સંચાક્ષરત એંજજન ચરાલળ નિીં.

•

આંત્તળક યીતે સભાત્તલષ્ટ અથલા સભાત્તલષ્ટ સ્થાન જેભ કે ગૅયેજભાં ક્યાયે મ લાિનની ભટય ચાલુ છડળ નિીં.

•

જ તભને ફીભાય, ચક્કય અથલા નફાઈ જણામ, ત તયત જ તાજી િલાભાં જાઓ અને તયત જ તફીફી સરાિ ર.

લધ ભાડહતી ભાટે
•

ગેસ અથલા લીજીન સાલચેતી ૂણઘ ઉમગ કયલા ત્તલળેની ભાહિતી ભાટે Energy Safe Victoria ન 9203 9700 ય સંકઘ કય અથલા અિીં
મુરાકાત ર: www.esv.vic.gov.au

•

ગેસ રીકની જાણ કયલા ભાટે 132 771 ને કૉર કય.

•

કાફઘન ભનક્સાઇડનાં સંકઘ થી આયગ્મ ય થતી અસય ત્તલળે લધુ ભાહિતી ભાટે તભાયા સ્થાત્તનક ડૉક્ટયને  ૂછ.

•

કાફઘન ભનક્સાઇડ ત્તલળેની સાભાન્મ આયગ્મ ભાહિતી ભાટે Department of Health and Human Services ખાતે માઘલયણીમ આયગ્મ એકભન
1300 761 874 ય સંકઘ કય.

ત્તલક્ટહયમન સયકાય, 1 Treasury Place, Melbourne દ્વાયા અત્તધકૃ ત અને પ્રકાત્તળત.
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