
السالمة من الفيضانات والتنظيف
كتوبر/تشرين األول 2022  صحيفة وقائع | أ

المخاطر الصحية الناتجة عن مياه الفيضانات 

قد تحمل األمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف على مدار األيام 
الماضية التلوث إلى المجاري المائية. 

غالًبا ما تتلوث مياه الفيضانات بمياه الصرف الصحي من المجاري 
المتدفقة أو أنظمة تحلل الصرف الصحي والنفايات والمواد 

الكيميائية الزراعية أو الصناعية.

 إن أمكن، تجنب مالمسة مياه الفيضانات لتجنب مالمسة المياه أو 
التربة الملوثة. 

إذا كان ال مفر منه، فاتبع هذه النصائح لتجنب العدوى: 

ال تخوض في الماء، حتى في المياه الضحلة. إذا اضطررت إلى  	
دخول المياه الضحلة، فارتِد حذاًء طوياًل أو حذاًء صلًبا للحماية. 

حاول تجنب مالمسة الوحل واألوساخ؛ وارتداء القفازات عند  	
التعامل مع األشياء الملوثة بمياه الفيضانات. 

قم بتغطية الجروح والخدوش بضمادات مقاومة للماء  	

اغسل يديك دائًما بالصابون والماء الجاري بعد مالمسة مياه 
الفيضانات وبعد التعامل مع الحيوانات األليفة أو األشياء األخرى 

التي قد تكون مالمسة للماء أو التربة. اغسل يديك جيًدا دائًما بعد 
المشاركة في أنشطة التنظيف

في ظروف معينة، يمكن أن تكون الممرات المائية والشواطئ لدينا 
موطًنا للبكتيريا المسببة لألمراض أو الملوثات األخرى التي قد 

تشكل مخاطر صحية للسباحين.

في مناطق الفيضانات، من المحتمل أن تكون المياه غير مناسبة 
للسباحة لفترة أطول من الوقت. وبالمثل، قد ال يكون استخدام مياه 

الفيضانات آمًنا في الري أو ري حديقتك أو شرب الحيوانات.

أنظمة تحلل الصرف الصحي المتضررة من 
الفيضانات 

إذا كانت الممتلكات الخاصة بك تحتوي على نظام تحلل للصرف 
الصحي وتأثرت بمياه الفيضانات، فيجب أن يقوم سباك أو فني 

خدمة مرخص بتقييم نظام تحلل الصرف الصحي الخاص بك 
للتأكد من سالمته ووظيفته. 

إذا كنت تستخدم نظاًما تالًفا، فهناك خطر من عودة مياه الصرف 
الصحي إلى منزلك أو حديقتك. هذا يمكن أن يسبب مخاطر على 

صحة اإلنسان والتلوث. 

قد يكون هناك ضرر لما يلي:  

أنابيب PVC غير العميقة، والتي قد تكون مسدودة  	

 الخزانات واألحواض البالستيكية )الخزانات الخرسانية  	
أقل عرضة للتلف، ولكن ال يزال يتعين فحصها( 

نظام التخلص من المخلفات/الري واألنابيب  	

المضخات والمعدات األخرى ذات المكونات الكهربائية.    	

إذا كنت بحاجة إلى استبدال نظامك أو التعرف على اللوائح 
 وعملية الموافقة، فتفضل بزيارة 

epa.vic.gov.au/for-community/environmental-
information/water/about-wastewater/onsite-

  wastewater-regulatory-framework

إدارة النفايات بعد الفيضان 

يمكن أن تتسبب الفيضانات في تحول المواد الضارة أو تفاعلها. 
كن حذًرا عند تقييم الممتلكات المتضررة من الفيضانات 

والتعامل معها. 

  Treasury Place, Melbourne ،1صرحت بها ونشرتها حكومة فيكتوريا
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يمكن العثور على األسبستوس في بعض صفائح وأنابيب 
األسمنت الليفي، وبالط األرضيات من الفينيل، واألجزاء 

الكهربائية، وتيل فرامل السيارة. ليس من الممكن دائًما معرفة 
ما إذا كانت المادة تحتوي على األسبستوس بمجرد النظر إليها. 

إذا كان لديك أي شك: 

ال تعبث بالمادة  	

اتخذ خطوات لمنع اآلخرين من العبث بالمادة.  	

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تنظيف ممتلكاتك المتضررة من 
 Emergency Recovery Victoria الفيضانات، فاتصل بـ

 على 760 560 1800 )اضغط على رقم 9 للحصول على 
مترجم شفوي(.

ضريبة النفايات ورسوم البوابة

في مرحلة التعافي بعد حاالت الطوارئ العامة مثل حرائق الغابات 
والعواصف والفيضانات، قد تصرح حكومة والية فيكتوريا 

بتخفيض أو إلغاء تكاليف التخلص من النفايات. 

للحصول على معلومات ُمحّدثة باللغة اإلنجليزية حول ضريبة 
النفايات أو رسوم البوابة في مكبات النفايات، تفّقد موقع 

Emergency Recovery Victoria على الويب.

https://www.vic.gov.au/emergency-recovery-
victoria

https://www.vic.gov.au/supporting-flood-
waste-management

بخالف ذلك، يرجى االتصال على الرقم 760 560 1800 
والضغط على رقم 9 للحصول على مترجم شفوي لتلقي 

المعلومات بلغتك.
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Treasury Place, Melbourne ،1صرحت بها ونشرتها حكومة فيكتوريا

خدمات الترجمة

 للغات غير اإلنجليزية، 
 يرجى االتصال على 

الرقم 0147 9209 03

 EPA Victoria هذا المحتوى هو للمعلومات العامة فقط. احصل على مشورة مهنية إذا كانت لديك أي مخاوف محددة، فقد بذلت وكالة حماية البيئة في والية فيكتوريا 
جهًدا معقواًل لضمان الدقة في وقت النشر. تعترف وكالة حماية البيئة بأن شعوب والية فيكتوريا األولى هم المالكين التقليديين لألرض والمياه التي نعيش ونعمل 

عليها. نحن نقدم احترامنا لكبرائهم في الماضي والحاضر.

 epa.vic.gov.au

 وكالة حماية البيئة في والية فيكتوريا 
Environment Protection Authority Victoria

  GPO Box 4395, Melbourne VIC 3001 
1300 372 842

 مزيد من المعلومات 
والتحديثات

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تنظيف ممتلكاتك المتضررة من 
 Emergency Recovery Victoria الفيضانات، فاتصل بـ 

على 760 560 1800 )اضغط على رقم 9 للحصول على مترجم 
شفوي(.

 للحصول على نصائح الطوارئ الحالية، راجع موقع إدارة الطوارئ 
 Emergency Management Victoria في والية فيكتوريا 

 .emergency.vic.gov.au

لمزيد من المعلومات أو لإلبالغ عن التلوث، اتصل بوكالة حماية 
 البيئة EPA على الرقم 842 372 1300 أو زيارة 

  .epa.vic.gov.au

 يرجى مراعاة البيئة قبل طباعة هذا الملف. 
إذا كانت الطباعة ضرورية، يرجى إعادة التدوير عند االنتهاء.

الرسوم 

إذا كنت تنقل نفاياتك الخاصة إلى مكب النفايات، فستحتاج إلى 
دليل إلثبات أن عنوانك في أحد المناطق المحلية المتأثرة. يمكنك 
إحضار رخصة القيادة الخاصة بك أو إشعار ضريبة مجلس البلدية 

المحلي. 
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