پاش الفاو :مەترسی پەیوەست بە ئاژەڵ و
گەناوەرەکان
زانیاری کۆمەڵگا

کاتی گەڕانەوە بۆ ئەو ناوچانەی الفا لێداوە ،لەبیرت بێت ئاژەی دڕندە وەک ئاژەڵی قرتێنەر ،مار یان جاڵجاڵۆکە بە ئەگەری زۆرەوە لەناو ماڵ ،کۆگا یان
باخچەکەت کەوتوونەتە ناو تەڵە.

ئامۆژگاری گشتی
•

نزیک مەبەوە لە ئاژەڵی دڕندە یان بەرەڵاڵ .بۆ ڕاوێژکاری لەسەر هەڵسوکەوت لەگەڵ ئاژەاڵندا ،قسە بکە لەگەڵ ڕاوێژکاری ناوچەیی ،حەشارگەی ئاژەاڵن
یان پزیشکی ئاژەاڵنی ناوچەیی.

•

بۆ بەرگریکردن لە ڕاکێشانی بوونەوەی قرتێنەر وەک مشک و مشکی دەشتەکی ،هەموو خواردنەکان لە شوێنێکدا خەزن بکە( .بۆ نموونە ،خواردنەکان لەناو
ئەو دەفرانەدا بپارێزە کە سەریان قایمە).

•

وریای مارەکان بە.

•

گەناوەرەکان دەتوانن لە ئاوی ڕاوەستاودا زۆر خێرا زاوزێ بکەن و ببنە هۆی بێزارکردن .بۆ کۆنتڕۆڵکردنی گەناوەرەکان لە دەوروبەری ماڵەکەتدا ،تێبینی
پێویست جێبەجێ بکە.

•

لە خێراترین کاتی گونجاودا خۆت ڕزگار بکە لە دەستی ئاژەڵی ناوماڵی مردوو و ئاژەاڵنی تری مردوو .بۆ زانیاری لەسەر شیوازی دروستی ئەم ئیشە لەگەڵ
راوێژکار یان پزیشکی ئاژەاڵنی ناوچەی خۆدا ڕاوێژ بکە.

شێوازی هەڵسوکەت لەگەڵ مارەکاندا
ڕێک وەکوو هەموو دانیشتووان ،مارەکانیش بە هۆی سێاڵو ماڵەکەیان لەکیس دەدەن .کەوایە ،ئەوان وەشوێن پەناگا و خواردن بۆ ناو ماڵەکان ،کۆگا و بیناکانی
ترەوەن .باشترین شوێن بۆ مارەکان ،بینای رووخاو و پاشماوەی ئەم ئەزموونانەیە.

کاتێک لە دەرەوەیت:
•

بۆ پاراستنی قاچت ،چەکمەی درێژ و قایم ،پانتۆڵی درێژ و هەروەها دەستەوانە لەبەر کە.

•

بەر لە خاوێنکردنەوەی پاشماوەکانی تر ،بێگومان سەرنج بدە دەستت لەکوێ دادەنێیت و لەکوێ هەنگاو دەنێیت.

•

گەر مارێکت بینی ،بەهێمنی لێی دوور کەوە و ڕێگە بدە ڕێگەی خۆی بڕوات .بە هیچ شێوەیەک دەست لە مارەکە مەدە.

•

بە زووترین کات ،پاشماوەکان لە دەوری بینا دوور کەوە چونکە ئەوان دەتوانن بوونەوەری قرتێنەر ،مارمێلکە و گەناوەرەکان بۆ الی خۆیان ڕاکێشن کە
لەڕاستیدا خواردنی مارن.

•

وریای ئەو مارانە بە کە بۆ گەیشتن بۆ شوێنێکی بەرزتر لە ئاودا مەلە دەکەن.

کاتێک لەناو بینا دایت:
• گەر مارت بینی ،مەترسە.
لەگەڵ کەسێکدا قسە بکە کە لەسەر چارەسەری ماردا زانیاری هەیە .لە ڕێگەی 681631ەوە پەیوەندی بکە drEno an n ravnE ao ane trape
grn E rap naraanaW
• و لە ئەوان پرسیار بکە لەسەر نزیکترین کەسێکی شارەزا کە مار دەگرێت.

گەر مار پێتەوە بدات:
•

پێستی دەوروبەری شوێنی پێوەدان مەشۆرە.

•

هێمن بە ،پەیوەندی بکە بە ژمارەی 000ەوە و داواکاری یارمەتی چارەسەری بکە.

•

گەر ناتوانیت خیڕا خۆت بگەیینیە نەخۆشخانە ،یارمەتی سەرەتایی جێبەجێ بکە -ڕاکشێ یان پاڵ دەوە وەها کە شوێنی پێوەدان بەرزتر بێت لە دڵت .شوێنی
پێوەدان دەبێ بە پەڕۆیەکی خاوێن داپۆشیت و گەر بکرێت ئەم ئەندامەی لەشە بتاشە.

•

گەر دەکرێت ،کاتی پێوەدان و برینپێچکردن لە شوێنێکدا تۆمار بکە.

•

پەستێنکەر مەبەستە ،هەوڵ بدە شوێنی برینەکە ببڕیت بۆئەوەی ژەهرەکە بێتە دەرەوە یان ژەهرەکە بمژە.

جاڵجاڵۆکەکان
گە جاڵجاڵۆکەی سوور پێوەدای:
•

شوێنی پێوەدان بە ئاو بشۆرە و ئازارەکەی بە سەهۆڵ یان ئاوی خاوێن هیمن بکەوە.

•

گوشاردانی شوێنێک کە جاڵجاڵۆکەی سوور پێیەوەداوە بە هیچ شێوەیەک ڕاناسپێردرێت و ئەمە تەنیا ئازارەکە توندتر دەکات.

•

وەشوێن دۆزینەوەی هەوڵی پزیشکی کەوە.

لەسەر پێوەدانی جاڵجاڵۆکەکانی تر:
•

دەربارەی جاڵجاڵۆکەکانی تر:

•

شوێنی پێوەدانی بە ئاو و سابوون بشۆرە.

•

لە زۆربەی بابەتەکاندا جگە لەمەیان ،کارێکی تر ناکرێت لە یارمەتی سەرەتاییدا.

•

لە کاتی دریژەی نیشانەکاندا تکایە سەردانی پزیشک بکە.

بوونەوەری قرتێنەر لە خۆت دوور کەوە.
•

بوونەوەری قرتێنەر (وەک مشک و مشکی دەشتەکی) نەخۆش دەگوازنەوە و هۆکاری بێزارین.

•

خواردن و ئەو مادانە کە بۆ ئەوان وەک حەشارگە دێتە ئەژمار فڕی بدە.

•

دەفر و قاچاخی خواردن و کەلوپەلی چێشتلێنان پاش بەکارهێنان دەستبەجێ بشۆرە.

•

بە زووترین کات پاشماوەکان بخە ناو تەنەکەی زبڵ کە ڕەنگی سەرەکەی ئەفزەلییەتی ئەو لە کۆکردنەوەدا پێشان دەدات.

•

بەپێی فەرمانەکانی نووسراو لەسەر تەڵە مشکەکان ،ئەوان لە شوێنی وشک و دوور لە دەستی مندااڵن دابنێ.

لە مێشوولە دوور کەوە.
•

لە ڤیکتۆریا :هەندێک مێشوولە دەتوانن نەخۆشی وەک ڤایرۆسی ڕووباری ڕاس یان دارستانی بیرمە بگوازنەوە کە لە ڕێگەی پێوەدانی گەناوەرەکانەوە لە
مرۆڤەکاندا باڵو دەبێتەوە.

•

باران و الفاو دەکرێ ببێتە هۆی پڕۆسەی زاوزێی گەناوەرەکان لە مەلەوانگە و ئەو ئاوانەی کۆ بوونەتەوە.

ڕێگەکانی بەرگریکردن لە پێوەدان:
•

پانتۆڵی درێژ ،گۆرەوەی و کراسی قۆڵ درێژ لەبەر کە و مەڵحەمی فژی پێوەدان کە  ،Nئێن دی ئەسیل -ئێم -تۆلۆمید ( )DEETیا پیرکاریدینی تێدایە ،لە
پێستت بدە.

•

وەشوێن فەرمانەکانی سەر لەیبڵی مەلحەمی دژی پێوەدان کەوە.

•

کاتی بەکارهێنانی ئەم مەڵحەمە بۆ مندااڵن ،تێبینی پێویست جێبەجێ بکە .مەڵحەمەکە لەو بەشە لە دەستی مندااڵن هەڵمەسوو کە پەیوەندی هەیە لەگەڵ چاو یان
زاری ئەواندا.

بۆ کۆنتڕۆڵکردنی گەناوەرەکانی دەروبەرت:
•

گەر دەکرێت ،هەموو ئەو ئاوانە بەتاڵ کە کە لە شوێنی بەدەر لە ماڵەوەدان لە جێگەی وەک گوڵدان ،قوتووی بەکارنەهاتوو ،تایەری سەیارە یان سەتڵدا.

•

ئاوی خواردنەوەی ئاژەڵی ناوماڵەکەت بەردەوام بگۆڕە.

مێشەکان
•

مێشەکان نەخۆشی دەگوازنەوە و هۆکاری بێزارین.

•

شوێنی کۆکردنەوەی خواردن و زبڵ ،شوێنی هێالنەکردن و زاوزێی مێشەکانە.

•

بە زووترین کاتی گونجاو ،پاشماوەی خواردن بخە ناو تەنەکەی زبڵێک کە لە ئەفزەلییەتی کۆکردنەوە و ناژتن دایە.
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بۆ زانیاری زیاتر
گەر مار پێیەوە دایت خێرا پەیوەندی بکە بە ژمارە  000و داوای یارمەتی پزیشکی بکە.
گەر گەناوەر یان ئاژەڵەکان پێیانەوە دایت یان بریندار بوویت ،سەردانی پزیشک بکە.
بۆ بەدەستهینانی زانیاری زیاتر لەسەر ئەوانی لە گرتنی ماردا شارەزان پەیوەندی بکە بە drEno an n ravnE ao ane trape grn E rap
naraanaW
بەشی ناوەندی خزمەتگوزاری مشتەری لە ڕێگەی ژمارە 681631ەوە.
بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر لەسەر پێوەدان ،قەپگرتن ،جاڵجاڵۆکە و گەناوەرەکانی تر  Better Health Channelبکە لە ماڵپەڕی خوارەوەدا
www.betterhealth.vic.gov.au

داندراو و باڵوکراوە لە الیەن حکومەتی ڤیکتۆریا .Treasury Place, Melbourne 6 ،
© ویالیەتی ڤیکتۆریا ، Department of Health and Human Services ،شوباتی 2061

After a flood: animal and insect-related hazards / Kurdish Sorani

8

