 ૂય છી: પ્રાણી અને જતુ
ં -વંફધં ધત જોખભો
વમુદામ ભાહશતી

 ૂય-ગ્રસ્ત ધલસ્તાયભાં ાછા પયતી લખતે માદ યાખો કે ખખવકોરી, વાં અથલા કયોખમા વહશતનાં જગરી
ં
પ્રાણીઓ, તભાયા ઘય, ળેડ અથલા ફગીચાભાં
પવામેરા શોઈ ળકે છે .

વાભાન્મ હિપ્વ
•

જગરી
ં
અથલા આલાયા શુઓની ાવે જળો નશીં. પ્રાણીઓ વાથે વ્મલશાય કયતી લખતે તભાયી સ્થાધનક કાઉન્ન્વર, પ્રાણી આશ્રમ અથલા શુ
ખચહકત્વકનો વંકક કયલાની વરાશ આલાભાં આલે છે .

•

તભાભ ખાદ્યાન્નોને ઉંદયો જેલા કોતયી ખાનાયા પ્રાણીઓને આકકલાનું િાલા ભાિે દૂ ય વંગ્રહશત કયો (ઉદાશયણ તયીકે, સુયખિત ઢાંકણા વાથેનાં
ડબ્ફાભાં ખાદ્યાન્ન વંગ્રહશત કયો).

•

વાં ભાિે ળોધો.

•

ફંધધમાય ાણીભાં ભચ્છયો ખ ૂફ ઝડથી લધી ળકે છે અને એક ઉદ્રલ ફની ળકે છે . તભાયા ઘયભાં ભચ્છયોને ધનમંધિત કયલા ભાિે વાલચેતી રો.

•

ાત ું શુઓ અને અન્મ પ્રાણીઓ કે જે અલવાન ામમાં છે તેભને ળક્ય તેિરા જલ્દી દૂ ય કયો. સુયખિત ધનકાર ય વરાશ ભાિે તભાયી સ્થાધનક
કાઉન્ન્વર અથલા શુ ખચહકત્વક વાથે લાત કયો.

વાં વાથે શેન્ડખરિંગ
અન્મ ધનલાવીઓની જેભ, વાં ણ  ૂય દયધભમાન તેઓનું ઘય ગુભાલી ળકે છે . હયણાભે, તેઓ આશ્રમ અને ખોયાક ભાિે ઘયો, વંગ્રશણ ળેડ્વ અન્મ
બલનોભાં ળોધ કયી ળકે છે . િધતગ્રસ્ત ભાખાઓ અને કચયો વાં ભાિે લધુ પ્રલેળમોગ્મ શોમ છે .

જ્યારે બહારની બાજુએ હોવ:
•

ભજબ ૂત કામકિભ બ ૂટ્વ અને શાથભોજા અને તભાયા ગની સુયિા ભાિે રાંફી ેન્િ શેયો.

•

કચયાનો ધનકાર કયતી લખતે અથલા વાપ કયતી લખતે તભે તભાયા શાથ અને ગ ક્યાં મ ૂકો છો તે જુ ઓ.

•

જો તભને કોઈ વાં દે ખામ, તો ધીભેથી એક ડગલુ ાછ શિી જાઓ અને તેને તેના યસ્તે જલા દો. તેને સ્ળક કયળો નશીં.

•

વ્માલશાહયક યીતે ફને તેિરા જલ્દી તભાયા ઘયની આવાવનો કચયો વાપ કયો કાયણ કે તે ઉંદયો, ગયોીઓ અને જીલજતં ુઓને આકધિત કયે છે
જેના ય વાં ધનબકય શોમ છે .

•

ઉંચી વાિીએ જલાનો પ્રમાવ કયતા ાણીભાં તયી ળકનાયા વાંથી વાલધ યશો.

અંદરની બાજુએ હોવ ત્યારે :
•

જો તભને તભાયા ભકાનભાં વાં દે ખામ, તો બમબીત થળો નશીં.

•

વાંને સુયખિતણે કેલી યીતે દૂ ય કયલા તે જાણતી કોઈ વ્મન્તત ાવેથી વરાશ રો. નજીકનાં યલાનાધાયક વાં કડનાયાઓનું નાભ જાણલા ભાિે
136 186 ય Department of Environment, Land, Water and Planning નો વંકક કયો.

જો તમને સાાંપ કરડે તો:
•

ડંખની આવાવની ત્લચાને ધોળો નશીં.

•

ન્સ્થય અને ળાંત યશો અને િણ શ ૂન્મ (000) ય કૉર કયીને ઝડથી તફીફી વશામ ભેલો.

•

જો તભે શભણાં દલાખાને જઈ ળકતા ન શોલ તો, પ્રાથધભક વાયલાય રાગુ કયો – ડંખને તભાયા હૃદમના સ્તયથી નીચેની ફાજુ એ યાખીને નીચે આડા
ડો અથલા ફેવી જાઓ. ડંખને એક વાપ, સુકા ડ્રેધવિંગ અથલા ફેન્ડેજથી કલય કયો અને જો ળક્ય શોમ તો, તે અંગને સ્સ્પ્રિંિ કયો.

•

જો ળક્ય શોમ તો કયડલાનો વભમ અને ફેન્ડેજ ક્યાયે ફાંધ્ું શત ું તેનો વભમ રખી રો.

• ટૂધનિકેિ રાગુ કયળો નશીં, ઝેયને મુતત કયલા ભાિે ડંખ ય કા મ ૂકો અથલા ઘા ભાંથી ઝેય ચ ૂવલાનો પ્રમાવ કયો.

કયોખમા
જો તમને રે ડ-બેક કરોળિયો કરડી ખાય તો:
•

અવયગ્રસ્ત ધલસ્તાયને વાયી યીતે ધોઈ રો અને દુ ખાલાને આઇવ ૅતવ અથલા સ્લચ્છ ફયપનાં ાણીથી યાશત આો.

•

યે ડ-ફેક કયોખમાનાં ડંખ ય દફાણ રાગુ કયવું બરાભણપ્રદ નથી અને ઘણીલાય તેનાથી દુ ુઃખાલો લધી જામ છે .

•

તત્કાર તફીફી વશામ ળોધો.

અન્ય કરોળિયાનાાં ડાંખ પર:
•

વાબુ અને ાણીથી તે બાગ ધોઈ રો.

•

જો ડંખ ીડાદામક શોમ તો કોલ્ડ ૅક રગાલો.

•

ભોિા બાગનાં કયોખમાનાં ડંખ ય, અન્મ કોઈ પ્રાથધભક ઉચાયની જરૂય શોતી નથી.

•

જો રિણો લધે અથલા કામભી યશે તો તભાયા ડૉતિયનો વંકક કયો.

યોડેન્ટ્વને શતોસ્તાહશત કયો
•

યોડેન્ટ્વ (જેભ કે ઉંદયડી અને ઉંદય) યોગોનું લશન કયે છે અને ઉદ્રલ કયે છે .

•

યોડેન્ટ્વને આશ્રમ પ્રદાન કયતા ખાદ્યાન્ન અને લસ્ત ુઓને દૂ ય કયો.

•

હડળેવ અને યાંધલાના લાવણોને ઉમોગ છી તયત જ ધોઈ કાઢો.

•

કચયો અને બંગાય તેભના વંગ્રશણ અને ધનકારની શેરા ઢાંકણલાી કચયાની િોરીભાં મ ૂકીને ફને તેિરા જલ્દી છૂિકાયો ભેલો.

•

ઉંદય કડલાનાં ાંજયા સ ૂકા ધલસ્તાયોભાં, હદળાધનદે ળોનાં રેફર અનુવાય અને ફાકો તથા પ્રાણીઓની શોંચથી દૂ ય યાખો.

ભચ્છયોને િાો
•

ધલતિોહયમાભાં, કેિરાક ભચ્છયો યોવ હયલય લામયવ અથલા ફભાકશ પોયે સ્િ લામયવનું લશન કયે છે , જે ભચ્છયોના કયડલાથી રોકોભાં વાય થઈ ળકે
છે .

•

લયવાદ અને  ૂયનું ાણી ઓવયી જતાં ખાફોખચમા ફની જામ છે જે ભચ્છયોની વંખ્માભાં વ ૃદ્ધિ તયપ દોયે છે .

મચ્છરોને કરડતાાં અટકાવવા માટે કરવાની બાબતો:
•

 ૂણક રાંફા ેન્િ, ભોજા અને રાંફી-ફાશીનાં ળટટક વ શેયો અને તભાયી ત્લચા ય N, N-ડામએધથર-એભ-િોલ્્ુભાઇડ (DEET) અથલા ધકાકહયહડન ્ુતત
કીિ ધનલાયક ક્રીભ રગાલો.

•

ધનલાયકનાં ઉત્ાદન રેફર યનાં હદળાધનદે ળોને અનુવયો.

•

નાના ફાકોને કીિ ધનલાયક ક્રીભ રગાલતી લખતે કાજી રો. નાના ફાકોનાં શાથનાં તે બાગ ય રગાલલાનું િાો જે તેઓ આંખો અથલા ભોં
ય રગાલી ળકે છે .

તમારા ઘરની આસપાસ મચ્છરોની વસ્તીને નનયાંનિત કરવામાાં મદદ માટે :
•

જો વ્મલશારું શોમ, તો ફ્રાલયૉટ્વ, ખફનલયાતા ડબ્ફા, િામવક અથલા ફારિીઓ જેલા ખુલ્રા કન્િેનયભાં ફાકી છૂિેલ ું કોઈણ ાણીનો ધનકાર
કયો.

•

તભાયા ાત ુ શુઓનું ીલાનું ાણી ધનમધભત યીતે ફદરો.

ભાખીઓ
•

ભાખીઓ યોગોનું લશન કયે છે અને એક ઉદ્રલ શોમ છે .

•

જો ખાદ્યાન્ન અને કચયો ફંધામ તો આ ભાખીઓ ભાિેની વંલધકન જભીન ફની જામ છે .

•

ખાદ્યાન્નનો કચયો વંગ્રશણ અને ધનકારની શેરા ઢાંકણલાી કચયાની િોરીભાં મ ૂકીને ફને તેિરા જલ્દી વાપ કયો.
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લધુ ભાહશતી ભાિે
જો તભને વાં કયડી ખામ તો િણ શ ૂન્મ (000) ય કૉર કયીને ત્લહયત તફીફી વશામ ભેલો.
જો તભને કોઈ પ્રાણી અથલા જીલજતં ુ કયડે અથલા તભે ઇજાગ્રસ્ત થાલ તો તભાયા ડૉતિયની વરાશ રો.
યલાનાધાયક વાં કડનાયા ધલળેની લધુ ભાહશતી ભાિે Department of Environment, Land, Water and Planning ગ્રાશક ભાહશતી કેન્દ્રનો 136 186
ય વંકક કયો.

કયડલા અને ડંખ, કયોખમા અને ભચ્છયો યની લધુ ભાહશતી ભાિે www.betterhealth.vic.gov.au
ખાતે Better Health Channel ય જાઓ:

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