
 

 

 

બળુપામયનો ધભુાડો અન ેતભારુું આયોગ્મ 

સમદુામ ભાહિતી 

હયચમ 

બળુપામયનો ધભુાડો િલાની ગણુલત્તાને ઘટાડી ળકે છે અને રોકોનાું આયોગ્મ ય અસય કયી ળકે છે. 

આ તથ્મ ત્રક બળુપામયનો ધભુાડો, તે તભાયા અને તભાયા કુટુુંફના આયોગ્મ ય કેલી અસય કયે છે અને ગરાઓ કે જે તભે સુંબવલત આયોગ્મ 
જોખભોને ઘટાડલા અથલા ટાલા રઈ ળકો છો તનેા યની ભાહિતી પ્રદાન કયે છે. 

બળુપામયનો ધભુાડો – તે શુું િોમ છે? 

બળુપામયનો ધભુાડો એ કાફબન ભોનોક્સાઇડ, કાફબન ડામોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ્સ સહિત અરગ અરગ કદના કણો, ાણીની ફાષ્ અને 
લાયનુ ુું વભશ્રણ છે. 

જ્માયે આગ ફી યિી િોમ ત્માયે ભોટા કણો ધમુ્ભસભાું મોગદાન કયે છે. તઓે ઊંડા શ્વસન દ્વાયા પેપસાભાું આલલા ભાટે ખફૂ ભોટા િોમ છે યુંત ુનાક અને 
ગાભાું ફતયા ેદા કયી ળકે છે. 

સકૂ્ષ્ભ કણો અને લાય ુઊંડા શ્વસન દ્વાયા પેપસાભાું આલલા ભાટે માબપ્તરૂે નાના િોમ છે અને આયોગ્મ ય પ્રબાલનુું કાયણ ફની ળકે છે. 

બળુપામયનો ધભુાડો ભાયા આયોગ્મ ય કેલી યીતે અસય કયી ળકે છે? 

ધભુાડો તભાયા ય કેલી અસય કયે છે તે તભાયી ઉંભય, લૂબલતી તફીફી અલસ્થા જેભ કે અસ્થભા અથલા હૃદમની બફભાયી અને તભે ધભુાડા સાથે કેટરા 
રાુંફા સભમથી સુંકબભાું છો તનેા ય આધાહયત િોમ છે. 

ધભુાડાની ખુંજલાનાું બચહ્નોભાું, આંખોભાું ખુંજલા, ગાભાું ખાયાળ, લિતે ુું નાક અને ઉધયસનો સભાલેળ થામ છે. સ્લસ્થ લમસ્કોભાું સાભાન્મ યીતે 
ધભુાડાથી દૂય થઈ જલા ય આ રક્ષણો સાપ થઈ જામ છે. 

ફાકો, લમોવદૃ્ધ રોકો, ધમુ્રાન કયનાયા અને લૂબલતી ભાુંદગી ધયાલતા રોકો જેભ કે હૃદમ અથલા પેપસાના યોગની અલસ્થા લાા (અસ્થભા સહિત) 
રોકો શ્વસનભાું સકૂ્ષ્ભ કણોથી થતા પ્રબાલોથી લધ ુસુંલેદનળીર િોમ છે. રક્ષણો કથી ળકે છે અને ઘયઘયાટી, છાતીભાું અકડાભણ અને શ્વસનભાું 
મશુ્કેરીનો સભાલળે થામ છે.  

ત ેખફૂ ભિત્લણૂબ છે કે લૂબલતી સ્લાસ્થ્મ સભસ્મા ધયાલતા રોકો તઓેની દલા ર,ે તેઓના સાયલાય પ્રાનને અનસુયે અન ેજો રક્ષણો મથાલત ્યિ ેતો 
તાત્કાબરક તફીફી સરાિ રે. 

તભાયા આયોગ્મની સયુક્ષા 
• ફિાય ળાયીહયક પ્રવવૃતને ટાો (વ્મામાભ કયલાથી ઊંડા શ્વસન દ્વાયા પેપસાભાું લધ ુસકૂ્ષ્ભ કણો પ્રલેળી ળકે છે). ખાસ કયીને પેપસા અથલા હૃદમયોગની 

લૂબલતી અલસ્થા સાથેનાું રોકોએ ળક્ય તેટરો લધ ુઆયાભ રેલો જોઈએ અને ધભુાડાથી દૂય યિવે ુું જોઈએ. 
• પેપસા અથલા હૃદમયોગની અલસ્થા સાથેના કોઈણે તેભના ડૉક્ટય દ્વાયા સરાિ આરે સાયલાય પ્રાનને અનસુયવુું જોઈએ અને ઓછાભાું ઓછો 

ાુંચ હદલસનો દલાઓનો યુલઠો િાથલગો યાખલો જોઈએ. 
• અસ્થભા ધયાલતા રોકોએ તેઓના વ્મક્ક્તગત અસ્થભા પ્રાનને અનસુયવુું જોઈએ. 
• જ્માયે િલાભાું ધભુાડો િોમ, યુંત ુઆગ પ્રત્મક્ષ યીત ેતભને જોખભરૂ ન િોમ, તો અંદય યિો અને તભાભ ફાયી ફાયણાઓ ફુંધ કયી દો. 
• જો તભે ધભુાહડમાની હયક્સ્થવતભાું એય કન્ન્ડળનય ચરાલો છો, તો ધભુાડાને તભાયા ઘયભાું આલતો ઘટાડલા ભાટે તનેે ‘યીસાઇકર’ અથલા 

‘યીસર્ક્ુબરેટ’ ય ક્સ્લચ કયો. 
• જો તભાયી ાસે એય કન્ન્ડળનય નથી, તો ગયભીનાું દફાણને ઘટાડલા ભાટેનાું ગરા રો, ખાસ કયીને ખફૂ નાના, તબફમત સાયી ન િોમ તેલા રોકો 

અથલા વદૃ્ધ રોકો ભાટે. ગયભીભાું સ્લસ્થ યિલેા ભાટેની અિીં ય ઉરબ્ધ છે: www.betterhealth.vic.gov.au 

 જો તભારુું ઘય અનકુૂ યિલેા ભાટે ખફૂ ગયભ થઈ જત ુું િોમ તો સ્થાવનક સામદુાવમક સુ્તકારમ અથલા ળૉવિંગ સેન્ટયે જઈને એક એય કન્ન્ડળન્ડ 
બ્રેક રો. 
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 જ્માયે ધભુાડો ઓછો થામ ત્માયે અંદયની િલાની ગણુલત્તાને સધુાયલા ભાટે  તભાયા ઘયની િલાને ફિાય કાઢલાની તક રો. 

 જ્માયે તભે અંદય િોલ ત્માયે ધમુ્રાન કયળો નિીં, ભીણફત્તી સગાલળો નિીં, ઇંધણ વલનાના ગેસ ઉકયણો અથલા વડૂસ્ટોલનો ઉમોગ કયો 
અથલા ફાયીક ધૂને લાીને અથલા લૅર્ક્ભુ દ્વાયા સાપ કયો. 

 વલસ્તતૃ, ખફૂ ધભુાડાની ક્સ્થવત દયવભમાન, સુંલેદનળીર વ્મક્ક્તઓએ ધભુાડા-પ્રબાવલત ક્ષતે્રની ફિાય લસતા કોઈ વભત્ર અથલા સુંફુંધીને અસ્થામી 
વનલાસ કયલો જોઈએ. ફિાયની ખેરકૂદની ઇલેન્્સ ણ ઇલેન્ટ આમોજકો દ્વાયા ભોકપૂ યાખી ળકામ છે. 

ચિયેાનુું ભાસ્ક િયેલા વલળે શ?ુ 

સાભાન્મ ેય ડસ્ટ ભાસ્ક્સ, િાથરૂભાર અથલા ફન્દન્નાસ બળુપામયનાું ધભુાડાભાુંથી સકૂ્ષ્ભ કણોને હપલ્ટય કયતા નથી અને તભાયા પેપસાનુું યક્ષણ કયલાભાું 
સાભાન્મ યીતે ખફૂ ઉમોગી િોતા નથી. 

વલવળષ્ટ પેસ ભાસ્ક્સ (‘P2’ ભાસ્ક્સ તયીકે ઓખામ છે) સકૂ્ષ્ભ કણોને શ્વસનભાું આલલા સાભે સયસ સયુક્ષા પ્રદાન કયીને બળુપામયનાું ધભુાડાને હપલ્ટય કયે 
છે. તે ભોટાબાગની િાડબલેયની દુકાનોએ ઉરબ્ધ િોમ છે. 

જો કે, કોઈણ ભાસ્ક િયેતાું િરેા તભાયે સભજી રેવુું જોઈએ કે: 

• તેભને િયેવુું ગયભ અને અગલડતાણૂબ િોઈ ળકે છે અને તેનાથી તભાયા ભાટે સાભાન્મ યીતે શ્વસન કયવુું મશુ્કેર ફની ળકે છે. કોઈણ હૃદમ 
અથલા પેપસાની લૂબલતી યોગની અલસ્થા સાથનેી વ્મક્ક્તએ તભેનો ઉમોગ કયતા િરેા તફીફી સરાિ રેલી જોઈએ. 

• ભાસ્ક્સ પક્ત ત્માયે જ પ્રબાલી યીતે કામબ કયી ળકે છે જો તે તભાયા નાભ અને ભોં પયતે મોગ્મ યીતે ફુંધ િોમ (ચિયેા યનાું લા અસયકાયક સીર 
કયલાભાું તનેે મશુ્કેર ફનાલે છે) 

• ભાસ્ક્સ કાફબન ભોનોક્સાઇડ જેલા ગસેેસ હપલ્ટય કયતી નથી 
• ધભુાડાથી દૂય, ઘયની અંદય યિવે ુું ફિતેય િોમ છે. 

લધ ુભાહિતી ભાટે 

તમારી સરુક્ષા 
જો તભને ધભુાડાની ધમુ્ભસ દેખામ, તો તભાયા ક્ષેત્રભાુંની આગની ચતેલણીઓ વલળે તાસો: 

• અડે્ સ ભાટે તભાયા સ્થાવનક યેહડમો સ્ટેળનને સાુંબો. 
•  VicEmergency ની મરુાકાત રો: www.emergency.vic.gov.au 

• વલક્ટોહયમા બળુપામય ભાહિતી રાઇનને 1800 240 667 ય કૉર કયો. TTY ઉમોગકતાબઓએ National Relay Service (પોન 1800 555 677) નો 
ઉમોગ કયલો જોઈએ તે છી 1800 240 667 ભાટે છૂવુું જોઈએ. 

ધમુાડો અને આરોગ્ય 

• ધભુાડાનાું સ ુંકબથી જો તભને અગલડતાનો અનબુલ થઈ યહ્યો િોમ જેભ કે આંખોભાું ખુંજલા, ગાભાું ખયાળ, નાક લિવે ુું અથલા ઉધયસ, તો  
NURSE-ON-CALL ન ે1300 60 60 24 ય કૉર કયો. 

• જો કોઈ વ્મક્ક્તને છાતીભાું અકડાભણ, ઘયઘયાટી અથલા વલયાભ જેલી મશુ્કેરી આલતી િોમ તો 000 ને કૉર કયો. 
• અસ્થભા વલળેની ભાહિતી ભાટે Asthma Foundation of Victoria ની લેફસાઇટ ય અિીં જાઓ: www.asthma.org.au  અથલા 1800 278 462 ય 

કૉર કયો. 

હવાની ગણુવત્તા અને બશુફાયરનો ધમુાડો 
બળુપામયથી િલાની ગણુલત્તા અન ેધભુાડાના પ્રબાલો વલળે લધ ુભાહિતી ભાટે વલક્ટોહયમા લેફસાઇટ ખાત ેEnvironment Protection Authority (EPA) 

ની અિીં મરુાકાત રો: www.epa.vic.gov.au 

 

 

વલક્ટોહયમન સયકાય, 1 Treasury Place, Melbourne  દ્વાયા અવધકૃત અને પ્રકાવળત. 
© વલક્ટોહયમા યાજ્મ, Department of Health and Human Services, પેબ્રઆુયી 2016. 

http://www.emergency.vic.gov.au/
http://www.asthma.org.au/
http://www.epa.vic.gov.au/

