 ૂય છી: ભોલ્ડ અને તભારું આયોગ્મ
વમદામ ભાહશતી

ભોલ્ડ એ એક પ્રકાયની ફૂગ છે જે છોડ અને પ્રાણીઓ ય યશે છે . ભોલ્ડ બીના અને ફુંધધમાય ધલસ્તાયોભાું ખ ૂફ ધલકવે છે ; તે ફીજ દ્વાયા નરત્ાહદત થામ
છે . શલા દ્વાયા અંદય પ્રલેળેરા ભોલ્ડ જો ઘયની અંદયની બીની જભીન ય ડે તો ત્માું વ ૃદ્ધિ ાભીને પેરાઈ ળકે છે .

ઘયની અંદયનાું તભાભ ભોલ્ડને ફશાય કાઢલા ભાટેની કોઈ વ્મલશારું યીત નથી; બીનાળનાું સ્ત્રોતને ધનમુંધિત કયલો એ જ શ્રેષ્ઠ અભબગભ છે .

ભોલ્ડ કોના જેલા દે ખામ છે ?
ભોલ્ડને શુંભળ
ે ા ઓખવ ું વય શોત ું નથી. તે ઘણીલાય ‘પઝ’ જેવ ું રાગે છે અથલા એક ડાઘા, ધબ્ફા અથલા ધલકૃધત જેવ ું દે ખામ છે , વૌથી વાભાન્મ
ભોલ્્વ કાા, રીરા અથલા વપેદ શોમ છે . ભોલ્ડ ગ્રેથી રઈને નાયું ગીથી ભ ૂયા યું ગની શ્રેણીભાું ઘણાું અન્મ યું ગભાું શોમ છે .

ભોલ્ડ રોકો ય કેલી યીતે અવય કયે છે ?
ભોલ્ડથી નાક ફુંધ થઈ જવ ું, છીંક, ઉધયવ, ઘયઘયાટી અને શ્વવનભાું ચે થઈ ળકે છે અને તે અસ્થભા અને એરજીક અલસ્થાને લધ ખયાફ ફનાલી ળકે
છે . નફી યોગપ્રધતકાયક ળક્તત, એરજી, ગુંબીય અસ્થભા અથલા પેપવાના યોગો ધયાલતા રોકો લધ અધતવુંલેદનળીર શોમ છે .

ભોલ્ડની વ ૃદ્ધિને ધનમુંધિત કયલી
વાભાન્મ યીતે ભોલ્ડને તભે જેવ ું જઓ અથલા તેની ગુંધ આલે કે તયત જ તેને દૂ ય કયો કાયણ કે તે જે વાટી ય વ ૃદ્ધિ ાભે છે તેનો નાળ કયે છે . જેટરો
લધ લખત તે લધળે તેટલ ું લધ નકવાનન ું કાયણ ફનળે.

જ્માયે ભોલ્ડ દે ખામ, ત્માયે વૌ પ્રથભ એ જોલાન ું કે બીનાળ ક્ાુંથી આલી યશી છે . ઘયનાું તે બાગો કે જ્માું ભોલ્ડના વ ૃદ્ધિ ાભલાની ળક્તા લધ છે તેભાું
વાભેર છે :
•

ઘનીકયણ, ઉચ્ચ બેજ અને રીક થતા ાઇપ્વને કાયણે યવોડ,ું ફાથરૂભ અને રૉન્રી.

•

પ્રધતફુંધધત શલાઉજાવને રીધે કફાટ અને ઘયનાું ખ ૂણાું

•

હદલારો અને ફાયીઓ કે જે અંદયથી ગયભ શલા અને ફશાયથી ઠુંડી શલાનાું વુંકક ભાું શોમ

•

અમાકપ્ત ઇન્સ્યરેળનને કાયણે હદલારો અને છતો અથલા લયવાદભાું ાણી ટકત ું શોમ તેલી છત.

ભોલ્ડની વ ૃદ્ધિને અટકાલલા ભાટે ગયભી, ઇન્સ્યરેળન અને શલાઉજાવનો ઉમોગ કયો. ફાયી અને ફાયણાું ખલ્રા યાખલા એ વૌથી વય યસ્તો છે . જ્માું
ણ ઉરબ્ધ શોમ ત્માું એતઝોસ્ટ ુંખાઓનો ઉમોગ કયો.

બીનાળ લધલાની વભસ્માઓ
લધતી બીનાળ એ જભીનના બેજન ું ઇંટ અથલા થ્થયની હદલારો ય લધવ ું છે . વફફ્રોય લેન્ન્ટરેળન નફળું શોવ ું અથલા વફફ્રોય ધલસ્તાયભાું બેજ
શોમ તો તે વભસ્માને લધ ધલકૃત કયી ળકે છે .
લધતી બીનાળને હદલારભાું એક નલા ડેમ્-કોવક અથલા લૉટયપ્ર ૂપ ફેહયમયને ઇન્સ્ટોર કયીને ઠીક કયી ળકામ છે . ખાતયી કયો કે ઘયનાું લી ધછદ્રો અને
શલાનાું ધછદ્રો ખલ્રા છે . એક અનબલી ભફન્લ્ડિંગ કન્વલ્ટન્ટ વભસ્માને સધાયલાની અન્મ યીતોની બરાભણ કયી ળકે છે .

તભે રઈ ળકો છો તે ગરા
•

રીક થતા પ્રમમ્ફિંગ અને ભફન્લ્ડિંગની અન્મ ખાભીઓને સધાયો.

•

એતઝોસ્ટ ુંખાનો ઉમોગ કયો અથલા ળૉલય રેતી લખતે, યાુંધતી લખતે અથલા હડળલૉળયનો ઉમોગ કયતી લખતે ફાથરૂભ અને યવોડાની
ફાયીઓ ખલ્રી યાખો.

•

બીના કડાને ફશાય સ ૂકલો.

•

HEPA હપલ્ટય1ની ભદદથી લેક્યભ કયો.

•

ભોલ્ડ જેલા જ દે ખામ તેભને તયત જ વાપ કયો.

ભોલ્ડને કેલી યીતે વાપ કયલા અને દૂ ય કયલા તેના યની લધ ભાહશતી ભાટે તથ્મ િકનો વુંદબક રો: નીચે આેર Health લેફવાઇટ ખાતે ઘયભાુંથી
ભોલ્ડને દૂ ય કયલા (Removing mould at home) : www.health.vic.gov.au

હ ું બાડાનાું ઘયભાું યહ ું છું ત્માું ભોલ્ડ છે . હ ું ક્ાુંથી ભદદ ભેલી ળકું છું?
ભોલ્ડ વ ૃદ્ધિ ભકાનભાુંની ખાભીને રીધે ણ શોઈ ળકે છે જેને વયતાથી સધાયી ળકાતી નથી. ગટવક અથલા અન્મ હપતસ્ચવકભાુંની ખાભીઓને કાયણે થતા
ભોલ્ડને ભાભરકે દૂ ય કયવ ું જોઈએ, યું ત બાડઆતે ખાતયી કયલી જોઈએ કે ધળમાા દયધભમાન ભોલ્ડની વભસ્માને ટાલાભાું ભદદ ભાટે આખા ઘયભાું
માકપ્ત શલાઉજાવ શોમ.

બાડઆતો આગની વરાશ ભાટે (03) 9416 2577 ય Tenants Union of Victoria નો વુંકક કયી ળકે છે .

ભાયા ઘયભાું ભોલ્ડ ભાટે ભાયે તાવ કયાલલી જોઈએ?
ભોલ્ડ વાભાન્મ યીતે જોઈ ળકામ છે , તેથી વાધાયણણે ઘયભાું તેની તાવ કયાલલાની જરૂય શોતી નથી. જો તભને ભોલ્ડ પ્રદૂ ણની ળુંકા શોમ યું ત

વભસ્માના સ્ત્રોતને ળોધી ળકતા ન શોલ(તે ોરાણો અથલા છતભાું છામેર શોઈ ળકે છે ) અથલા જો તભે ભોલ્ડની વ ૃદ્ધિને અટકાલલાનાું ગરા શેરાુંથી
રઈ રીધેરા શોમ અને તો ણ તભને વભસ્મા આલી યશી શોમ, તો તભે કોઈ વ્માલવાધમક શાઇજજધનસ્ટ અથલા માકલયણીમ આયોગ્મ અને વરાભતી
વ્માલવાધમકની ધનયક્તત કયી ળકો છો. શલ્ક ભાટે, આ વ્માલવાધમકો ધલધળષ્ટ ભોલ્ડ યીક્ષણ અને કન્વલ્ટન્વી વેલાઓ પ્રદાન કયી ળકે છે .

 ૂય છી ભોલ્ડ વ ૃદ્ધિ
 ૂય, અત્માધધક બેજ અને ાણીનો બયાલો તભાયા ઘયભાું ભોલ્ડની વ ૃદ્ધિભાું મોગદાન આી ળકે છે , જે તભાયા અને તભાયા કટુંફનાું સ્લાસ્થ્મ ભાટે જોખભ
ઊભ ું કયી ળકે છે . તભાયા ઘયે ાછા પયતી લખતે, કોઈણ સ્ષ્ટ ભોલ્ડ દે ખામ અથલા કોશલામાની ગુંધ આલે તો વજગ યશો. જો ભકાન ફે હદલવથી
લધ  ૂયગ્રસ્ત યશે તો ઉચ્ચ ભોલ્ડ સ્તયોની વુંબાલના શોમ છે .

ભોલ્ડની વ ૃદ્ધિને અટકાલલાની એકભાિ ચાલી છે ઘયની ફને તેટરી જલ્દી વાપવપાઈ કયલી અને તેને કોરું કયવ ું (48 કરાકની અંદય). તભે વાપ-વપાઈની
મોજના ફનાલો તે શેરા, માદ યાખો કે દયે ક વ્મક્તત બેજ, આંધળક ભોલ્ડી ક્સ્થધતઓભાું કાભ કયલા ભાટે મોગ્મ શોતી નથી.
નીચેના રોકોએ  ૂય છીની વાપવપાઈ અથલા વભાયકાભનાું કામો દયધભમાન ત્માું શાજય યશેલાન ું ટાવ ું જોઈએ:
•

ફાકો (12 લકથી નાના, ખાવ કયીને નલજાત)

•

ગબકલતી સ્ત્રીઓ

•

65 લકથી ભોટી ઉંભયના રોકો

•

તે રોકો કે જેભની યોગપ્રધતકાયક તુંિ નફળું શોમ, એરજીવ, વખત અસ્થભા અથલા પેપવાનાું યોગ ધયાલતા શોમ

તભારું ઘય ભોલ્ડથી દૂ ધત છે તેભ ભાનવ ું જ્માયે :
•

તે ફે હદલવથી લધ વભમ ભાટે  ૂયગ્રસ્ત યશે

•

સ્ષ્ટ ભોલ્ડ વ ૃદ્ધિ અધતળમ થામ ( ૂયની શેરાથી ણ લધ)

•

સ્ષ્ટ ાણીન ું નકવાન શાજય શોમ અથલા બાયે કોશલાતી ગુંધ આલતી શોમ.

જેટલ ું લધ વ્માક પ્રદૂ ણ શળે, વાપ-વપાઈની પ્રહિમા દયધભમાન તેના વુંકક ન ું વ્મક્તતગત જોખભ તેટલ ું લધાયે શળે. જો અવયગ્રસ્ત ધલસ્તાય ધલળા
શોમ તો વ્માલવાધમક વપાઈકભીઓનો ઉમોગ કયલાન ું ધ્માનભાું રો.

1A HEPA (efficiency particulate air) હપલ્ટય શાઇ એ એક પ્રકાયન ું હપલ્ટય છે જે ખ ૂફ જ નાના કણોને ણ ટ્રૅ કયી ળકે છે , જે અન્મ લૅક્યભ તરીનવક વાભાન્મ યીતે ઘયની શલાભાું ાછા

યીવક્યર
ક ેટ કયી દે છે .
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ાણી અથલા ભોલ્ડ-ક્ષધતગ્રસ્ત લસ્તઓની વાપવપાઈ અથલા ધનકાર કયતા શેરા શુંભેળા તભાયી લીભા કુંની ાવેથી વરાશ રો.

 ૂયગ્રસ્ત ઘયભાું ભાયે ોતાને ભોલ્ડથી યક્ષણ ભેલલા શ ું શેયવ ું જોઈએ?
જો તભે વાભાન એકધિત કયલા ભાટે તભાયા ઘયની મરાકાત રઈ યહ્ાું શોલ, તો નકવાનની તાવ કયો અથલા નાના વભમગાાભાું મ ૂભ ૂત વાપવપાઈ કયો:
•

ભજબ ૂત ગયખાું શેયો અને યફય અથલા ચાભડાનાું શાથભોજા શેયો

•

ગયખાું લૉટયપ્ર ૂપ શોમ અને તેના વોલ્વ યફયનાું શોમ તે હશતાલશ છે

•

કોઈ યે ક્સ્યે ટય શેયવ ું વાભાન્મ યીતે જરૂયી શોત ું નથી ધવલામ કે તભે ભોલ્ડ પ્રત્મે વુંલેદનળીર શોલ.

મોલ્ડની સાફસફાઈ:
જો તભે ભોલ્ડને દૂ ય કયલાન ું નક્કી કયું શોમ, તો વાયા શલાઉજાવ અને ાણી પ્રધતયોધક કડાની ખાતયી કયો જેભ કે ળૉલય કે, યફયનાું શાથભોજા,
આંખન ું વુંયક્ષણ, ઑલયઓલ્વ, મોગ્મ ગયખા અને P1 અથલા P2 ચશેયાનાું ભાસ્ક (તભાયી શાડક લેયની દકાન ય ઉરબ્ધ).

ભોલ્ડને કેલી યીતે વાપ કયવ ું અને દૂ ય કયવ ું તે ભાટેની લધ ભાહશતી ભાટે તથ્મ િકનો વુંદબક રો: નીચે આેર Health લેફવાઇટ ખાતે ઘયભાુંથી
ભોલ્ડને દૂ ય કયલા (Removing mould at home) : www.health.vic.gov.au

 ૂય છી ભોલ્ડને ઘટાડલા ભાટેના ગરા
1.

ઘયભાુંથી એકધિત થમેર ાણી અથલા લધાયાની બીનાળના સ્ત્રોતને દૂ ય કયો.

2.

લૉરેય, પ્રાસ્ટય ફોડક , ચટાઈ, ગોદડા, થાયી, ગાદરા, પધનિચય, સ્ટફ્ડ યભકડા, કડા અને અન્મ વાભગ્રીઓ વહશત બીની અને  ૂયથી
ક્ષધતગ્રસ્ત તભાભ લસ્તઓને દૂ ય કયો કે જે મોગ્મ યીતે સ ૂકલી અથલા વાપ કયી ળકાતી ન શોમ.

3.

ભોલ્ડ ધલકધવત વાથેની તભાભ ધછદ્રલાી વાભગ્રીઓ (નયભ અથલા ળોક) ને દૂ ય કયો.

4.

ક્ષધતગ્રસ્ત અથલા કાઢી નાખેરી લસ્તઓને જ્માું સધી તેભના ઇન્્યયન્વ દાલાની પ્રહિમા  ૂણક ન થામ ત્માું સધી અસ્થામી યીતે ઘયની ફશાય, એક
સયભક્ષત, સ્લચ્છ, સ ૂકા સ્થાન ય જેભ કે કોઈ ળેડ અથલા ગેયેજભાું વુંગ્રહશત કયો .

5.

રાદીઓ, હદલારો, યવોડ,ું ફાથરૂભ અને રૉન્રી વહશત ઘયની અંદયની તભાભ અવયગ્રસ્ત વાટીઓને સ્લચ્છ અને જતું યહશત કયો.

6.

વતત શલા અથલા વહિમ સ ૂકલલા દ્વાયા ઘયને સ ૂકલા દો (ઉદાશયણ તયીકે , ુંખા અથલા હડહ્યધભહડપામવક લડે).

 ૂય છી ઘયને કોરું કયવ ું
જ્માયે  ૂય છી તભાયા ઘયે ાછા પયી યહ્ાું શોલ ત્માયે , ઘયનાું ફાયી ફાયણાું શલા ભાટે ખોરી દો. એકલાય ધલશ્વવનીમ, સયભક્ષત ાલય નઃસ્થાધત થઈ
જામ તે છી ઘયને સ ૂકલલા ભાટે ુંખા અથલા હડહ્યધભહડપામવકનો ઉમોગ કયો.

એય-કન્ન્ડળધનિંગ અથલા વેન્ટ્રર શીહટિંગનો ઉમોગ કયલો જોઈએ નશીં ધવલામ કે તે ભફનક્ષધતગ્રસ્ત અને  ૂયનાું ાણીથી અદૂ ધત શોમ. જો તભને દૂ ધત
શોલાની ળુંકા શોમ, તો જ્માું સધી આ ધવસ્ટમ્વ વાપ કયલાભાું અને ધનષ્ણાત વ્મક્તત દ્વાયા તાવલાભાું ન આલે ત્માું સધી તેભનો ઉમોગ કયળો નશીં.

લધ ભાહશતી ભાટે
•

જો તભને અથલા તભાયા કટુંફના કોઈને ણ અસ્લસ્થતા જણામ, તો તભાયા સ્થાધનક ડૉતટય ાવેથી તફીફી વરાશ ભેલો.

•

લધ ભાહશતી અને ભદદ ભાટે , તભાયા સ્થાધનક કાઉક્ન્વરના માકલયણીમ આયોગ્મ ધલબાગનો વુંકક કયો.

ધલતટોહયમન વયકાય, 1 Treasury Place, Melbourne દ્વાયા અધધકૃ ત અને પ્રકાધળત.
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