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ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾ� ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਟੂੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹ� । ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਸੂਚਨਾ: ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਤਤੱ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ� ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਪੀਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਪਾਣੀ ਨੰੂ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੂਚਨਾ: ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਣੀ ਿਵਚੱ ਕੀਟਾਣ ੂਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਵਰਤਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਪਾਣੀ � ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਬਾਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਬਨ�ਾ ਂਉਬਾਿਲਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਟਟੂੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹ� ਪੀ ਸਕਦ ੇਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 'ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਸੂਚਨਾ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਟਟੂੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹ� ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

• ਤੁਹਾ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

 ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਖਤੇਰ ਤ� ਟਟੂੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ  

 ਪਾਣੀ � ਨਾ ਉਬਾਲੋ, ਕਲੋਰੀਨ ਜਾ ਂਬਲੀਚ ਨਾਲ ਪਾਣੀ � ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇਸ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਬਣਾਏਗਾ।  

• ਪੀਣ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ � ਬਣਾਉਣ, ਬਰਫ਼ ਬਣਾਉਣ, ਦੰਦਾ ਂ� ਬਰੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਂਪਾਲਤ ੂ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਤੋਲਬਦੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।  

• ਕੁੱਝ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵਚੱ, ਤੁਸ� ਪਖਾਨੇ � ਫਲਸ਼ੱ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ (ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ 
ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਟਟੂੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਕੋਈ ਚਮੜੀ �ਪਰ ਜਲਣ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਹੰੁਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਪਾਣੀ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਬਦੰ ਕਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾ� ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟਟੂੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਦ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਟੂੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ   

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਣੀ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨੇ 'ਪੀਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਪਾਣੀ � ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੂਚਨਾ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਟਟੂੀ ਦੇ ਪਾਣੀ � ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

• ਆਪਣੇ ਟਟੂੀ ਦੇ ਪਾਣੀ � ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਤਾ ਂਿਕ ਇਹ ਪੀਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ:  

 ਪਾਣੀ � ਗੁੜ-ਗੁੜ ਕਰਕੇ ਉਬਲਣ ਤੱਕ ਉਬਾਲੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝੱ ਸਮ� ਲਈ ਬਰਤਨ ਜਾ ਂਕੇਤਲੀ ਦੇ ਤਲ ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਬਲੁਬਲੇੁ ਿਨਕਲਦੇ 
ਨਹ� ਦੇਖਦੇ ਹੋ।  

 ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਪਾਣੀ � ਠੰਡਾ ਕਰੋ। 

 ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵੱਚਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਕੇਤਲੀਆ ਂਢੁੱਕਵੀਆ ਂਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਵਾਲੀਆ ਂਕੇਤਲੀਆ ਂ� ਉਬਾਲਣ ਵਾਲੇ 
ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸ�ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ � ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੰਦ ਡਬੱੇ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ੋ

 ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਪਾਣੀ � ਠੰਡਾ ਕਰੋ 

 ਝੁਲਸਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੱਟਾ ਂਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ � ਪੀਣ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਬਚੱ ੇਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ � ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਬਰਫ਼ ਬਣਾਉਣ; ਦਦੰਾ ਂ� ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰਾ ਂਦ ੇਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਿਬਨ�ਾ ਂਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੱਥ ਧੋਣ, ਨਹਾਉਣ (ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ), ਪਖਾਨੇ � ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ, ਬਰਤਨ 
ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਂਬਾਹਰਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾ� ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟਟੂੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਬਨ�ਾ ਂਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਪੀਣਾ ਕਦ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।  

ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਟੂੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਪੀਣਾ ਹੈ  
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ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ 

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ <www.water.vic.gov.au/water-industry-and-customers/know-your-water-
corporation>  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਦੂਿਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਗੈਸਟਰੋ (ਟੱਟੀਆ-ਂਉਲਟੀਆ)ਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ � ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਸਰੂਪ ਿਵਚੱ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ: pph.communications@health.vic.gov.au 
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