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ගංවතුර�� පසු, ඔෙ� නළ ජලය පානය ��ම ආර��ත දැ� ය�න ගැන ඔෙ� ජල සැපයු�කරැ ��� ඔබට උපෙද� 
ලබා ෙදනු ඇත.  ඔවු� ��� පහත දැ�ෙවන ෙ� �කු� ��මට ඉඩ ඇත:   

පානය ෙනාකරන ෙලස ලබාෙදන උපෙද�: ඔෙ� ජලෙ� හා�කර රසාය�ක �ව්ය හා �ෂ �ව්ය ඇ� අතර එය පානය 
��ෙම� ඔබට බරපතල අස�ප ඇ� �ය හැ�ය. 

වතුර උණු ��ෙ� උපෙද�: ඔෙ� ජලෙ� �ෂ�ජ ��ය හැ� අතර භා�තයට ෙපර ඔබ ජලය බුබුළු න�න තුරැ උණු 
කළ යුතුය. උණු ෙනාකළ ජලය පානය ��ෙම� ඔබ අස�ප �ය හැ�ය.  

ඔබට නළ ජලය පානය කළ ෙනාහැ� න� කළ යු�ෙ� කුම�ද 

ඔබට ජලය සපයන ආයතනය ��� 'පානය ෙනාකරන ෙලසට උපෙ�ශනය�' �කු� කර ඇ�න� ඔබට නළ ජලය 
පානය කළ ෙනාහැ�ය.  

• ඔබ:  
 බලපෑමට ල� වූ ප�ෙ�ශෙය� ලබා ග�නා ජලය පානය ෙනාකළ යුතුය  
  ජලය උණු ��ම, �ෙලෝ�� ෙහෝ ��� ජලයට එ� ��ම ආ�ය ම�� ජලය ආර��ත �ම� �දු ෙනාවන 

බැ��, ඒවාෙය� වැළ�ය යුතුය. .  
• පානය ��ම, ආහාර, �ම ව�ග සහ ළදරැ �� ��ෙයල ��ම, අ�� සෑ�ම, ද� මැ�ම ෙහෝ සුරත� සතු�ෙ� 

පා�ය ජලය සඳහා ෙබෝත� කළ ජලය භා�තා කර�න.  
• සමහර අව�ථා වල�, වැ��� ෙසෝදා හැ�මට, ඔෙ� අ� ෙ��මට, �නානය ��මට (ජලය ශ�රගත ෙනාවන බව 

සහ�ක ව�න) හා ෙර� ෙ��මට ඔබට නළ ජලය භා�තා කළ හැ�ය.  ඔබ හෙ� අපහසුතාවය� ෙහෝ ෙවන� 
ප����යාව� අ����ෙ� න� ජලය භා�තා ��ම නව�වා ඔෙ� ෛවද්යවරයා අමත�න. 

• ඔෙ� ජල සැපයු�කරැ ඔෙ� නළ ජලය පානය ��ම ආර��ත ව�ෙ� කවදාදැ� ඔබට ද�වනු ඇත.  

ඔබට නළ ජලය බුබුළු න�න තුරැ උණු ��මට අවශ්ය න� කුම� කළ යුතුද   

ඔෙ� ජල සැපයු�කරැ 'බුබුළු න�න තුරැ ජලය උණු කරන ෙලසට උපෙ�ශනය�'' �කු� කර ඇ�න�, ඔබ ඔෙ� නළ 
ජලය උණු කළ යුතුය.  

• ආර��තව පානය ��මට හැ�වන ප�� ඔෙ� නළ ජලය උණු කර ගැ�ම සඳහා:   
 බඳුෙ� ෙහෝ ෙ�තලෙ� පතුෙ� �ට මතුවන බුබුළු �ශාල ප�මාණය� ය� කාලය� පුරා ෙනාකඩවා ඔබට 

දැ�මට හැ�වන තුරැ, ජලය උණු කර�න.   
 භා�තයට ෙපර ජලය ��� කර�න.  
 �වයං��යව ��යා �ර�තවන ��ච ස�ත ෙ�තල සුදුසුය. බුබුළු න�න තුරැ උණු ��ම සඳහා �චල්ය 

උ�ණ�ව ෙ�තල ෙයාදාගත යුතුය.  
 උණුකර ග� ජලය ���දු හා වැසුනු භාජනයක ර�� කර තබ�න 
 භා�තයට ෙපර ජලය ��� කර�න 
 ���සු� තුවාල වළ�වා ගැ�මට සැල��ම� �ය යුතුය. 

• පානය ��ම, ආහාර, �ම ව�ග හා ළදරැ �� ��ෙයල ��ම, අ�� සෑ�ම, ද� මැ�ම සහ සුරත� සතු�ෙ� පා�ය 
ජලය සඳහා බුබුළු න�න තුරැ උණු කළ ජලය භා�තා කළ යුතුය.  

ගංවතුර�� පසු පා�ය ජලය 
ගංවතුර�� පසු කවදා සහ ෙකෙ� ආර��තව පා�ය ජලය භා�ත කළ හැ�ෙ� 
ද ය�න ��බඳ ෙතාරතුරැ  
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• උණු ෙනාකළ ජලය අ� ෙ��ම, �නානය (ජලය ශ�රගත ෙනාවන බවට සහ�ක ව�න), වැ��� ෙසෝදා හැ�ම, 
�ඟ� සහ ඇඳු� ෙ��ම සහ ෙගවතු වගාව ෙහෝ නළය� ම�� එ�මහෙ� වතුර දැ�ම සඳහා භා�තා කළ 
හැ�ය.  

• ඔෙ� නළ ජලය උණු ෙනාකර පානය ��ම ආර��ත ව�ෙ� කවදාදැ� ඔෙ� ජල සැපයු�කරැ ��� ඔබට 
ද�වනු ඇත.  

උපකාර ලබා ග�න  
• ෙතාරතුරැ ලබා ගැ�ම සඳහා ඔෙ� ජල සැපයු�කරැ අමත�න <www.water.vic.gov.au/water-industry-and-

customers/know-your-water-corporation>.  
• ඔබ අප�ත� ජලය පානය කර ඇ� බවට ෙහෝ ගැ�ෙට�ෝ වැ� ෙරෝග ල�ෂණ අ����න බව ඔබට දැෙන�ෙ�  

න�, ඔෙ� ෛවද්යවරයා අමත�න. 
ෙමම ප�කාශනය ප�ෙ�ශ �ය හැ� ආකෘ�ය�� ලබා ගැ�මට, pph.communications@health.vic.gov.au ෙවත ඊෙ�� 
ප�වුඩය� ෙයාමු කර�න.  
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