
 

 

OFFICIAL 

 

ெப�ெவள்ளத்த�ற்�ப் ப�ன்னர், உங்கள் �ழாய் நீர் ��ப்பதற்�ப் பா�காப்பானதா என்ப� பற்ற� உங்கள் 
தண்ணீர் வழங்�நர் உங்க�க்� அற���த்�வார். அவர்கள் ப�ன்வ�பவற்ைற வழங்கக்��ம்:  

'��க்க ேவண்டாம்' எ�ம் ஆேலாசைன: உங்கள் தண்ணீரில் தீங்� வ�ைளவ�க்�ம் இரசாயனங்கள் 
மற்�ம் நச்�ப் ெபா�ட்கள் உள்ளன, அத்�டன் அைதக் ��ப்ப� உங்கைள மிக�ம் ேநாய்வாய்ப்ப�த்�ம். 

'தண்ணீைரக் ெகாத�க்கைவக்க ேவண்�ம்' எ�ம் ஆேலாசைன: உங்கள் தண்ணீரில் க��மிகள் 
இ�க்கலாம், ேம�ம் அைதப் பயன்ப�த்�வதற்� �ன், தண்ணீைரக் ெகாத�க்கைவக்க ேவண்�ம். 
ெகாத�க்கைவக்காத தண்ணீைரக் ��ப்ப� உங்கைள ேநாய்வாய்ப்ப�த்தக்��ம்.  

உங்களால் �ழாய் நீைரக் ��க்க ��யாவ�ட்டால் என்ன ெசய்வ� 

'��க்க ேவண்டாம்' எ�ம் ஆேலாசைனைய உங்கள� தண்ணீர் வழங்�ம் ந��வனம் தந்தால், உங்களால் 
�ழாய் நீைரக் ��க்க ��யா�.  

• நீங்கள் ப�ன்வ�பவற்ைறச் ெசய்யேவண்�ம்:  

 பாத�க்கப்பட்ட ப�த�ய��ள்ள �ழாய் நீைரக் ��க்கக்�டா� 

 தண்ணீைரக் ெகாத�க்கைவக்கேவா, அல்ல� �ேளாரின் அல்ல� ெவ�ப்�த் த�ரவம் (ப்ளீச்) 
ெகாண்� �த்த�கரிக்கேவா �டா�, ஏெனனில் இ� தண்ணீைரப் பா�காப்பானதாக மாற்றா�. 

• ��ப்பதற்�, உண�, பானங்கள், அத்�டன் �ழந்ைதக�க்கான உண� ஆக�யவற்ைறத் 
தயாரிப்பதற்�, பனிக்கட்� ெசய்வதற்�, பல் �லக்�வதற்�, அல்ல� ெசல்லப் ப�ராணிகளின் 
��நீ�க்�, ேபாத்த�ல் அைடக்கப்பட்�வ�ம் தண்ணீைரப் பயன்ப�த்தேவண்�ம். 

• ச�ல �ழ்ந�ைலகளில், கழிப்பைறக்�ப் பயன்ப�த்த�ம், ைககைளக் க�வ�ம், �ளிக்க�ம் 
(தண்ணீைர உட்ெகாள்ளாமல் பார்த்�க்ெகாள்�ங்கள்) மற்�ம் �ணிகைளத் �ைவக்க�ம் நீங்கள் 
�ழாய் நீைரப் பயன்ப�த்தலாம். ஏேத�ம் ேதால் எரிச்சல் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் எத�ர்வ�ைன 
ஏற்பட்டால், தண்ணீைரப் பயன்ப�த்�வைத ந��த்த�வ�ட்�, உங்கள் ம�த்�வைரத் ெதாடர்� 
ெகாள்�ங்கள். 

• உங்கள் �ழாய் நீைரக் ��ப்ப� எப்ேபா� பா�காப்பான� என்பைத உங்கள் தண்ணீர் வழங்�நர் 
உங்க�க்�த் ெதரிவ�ப்பார். 

நீங்கள் �ழாய் நீைரக் ெகாத�க்கைவக்கேவண்�ம் என்றால் என்ன ெசய்வ� 

'தண்ணீைரக் ெகாத�க்கைவக்க ேவண்�ம்' எ�ம் ஆேலாசைனைய உங்கள் தண்ணீர் வ�ந�ேயாகஸ்தர் 
வழங்க�ய��ந்தால், உங்கள் �ழாய் நீைர நீங்கள் ெகாத�க்கைவக்க ேவண்�ம். 

• ��ப்பதற்�ப் பா�காப்பாக இ�க்�ம் வைகய�ல் உங்கள் �ழாய் நீைரக் ெகாத�க்க ைவக்க, 
ப�ன்வ�மா� ெசய்ய�ம்: 

 பாைன அல்ல� ெவந்நீர்க்ெகண்�ய�ன் (kettle) அ�ய���ந்� ெதாடர்ச்ச�யாக ந�ைறய 
நீர்க்�மிழ்கள் ேதான்�ம்வைர தண்ணீைர நன்� ெகாத�க்கைவக்க�ம். 

 பயன்ப�த்�வதற்� �ன், தண்ணீைர ஆறவ�ட�ம். 

ெப�ெவள்ளத்த�ற்�ப் ப�ன்னர்  
��நீர் அ�ந்�தல் 
ெப�ெவள்ளத்த�ற்�ப் ப�ன்னர், எப்ேபா� மற்�ம் எவ்வா� பா�காப்பாகத் 
தண்ணீர் ��க்கேவண்�ம் என்ப� பற்ற�ய தகவல் 
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 தானியங்க� �வ�ட்�கள் (automatic cut-off switches) ெகாண்ட ெவந்நீர்க்ெகண்�கள் (kettles) 
இதற்�ப் ெபா�த்தமானைவ.  ெவப்பந�ைலைய மாற்ற�யைமக்கக்��ய 
ெவந்நீர்க்ெகண்�களில் (kettles) ெவப்பந�ைலயான� 'ெகாத�க்�ம்' அளவ�ற்� மாற்றப்பட 
ேவண்�ம்.  

 ெகாத�க்கைவத்த தண்ணீைர �த்தமான மற்�ம் ��ய ெகாள்கலனில் ேசமிக்க�ம்  

 பயன்ப�த்�வதற்� �ன், தண்ணீைர ஆறவ�ட�ம் . 

 ெகாத� நீரால் ஏற்ப�ம் எரிகாயங்கைளத் தவ�ர்க்க, கவனத்�டன் இ�க்கேவண்�ம்.  

• ��ப்பதற்�, உண�, பானங்கள், அத்�டன் �ழந்ைதக�க்கான உண� ஆக�யவற்ைறத் 
தயாரிப்பதற்�, பனிக்கட்� ெசய்வதற்�, பல் �லக்�வதற்�, மற்�ம் ெசல்லப் ப�ராணிகளின் 
��நீ�க்�, ெகாத�த்தாற�ய தண்ணீர் பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 

• ைககைளக் க��வதற்�ம், �ளிப்பதற்�ம் (தண்ணீைர உட்ெகாள்ளாமல் பார்த்�க்ெகாள்�ங்கள்), 
கழிப்பைறகளில் பயன்ப�த்த�ம், பாத்த�ரங்கைளக் க��வதற்�ம், �ணிகைளத் �ைவப்பதற்�ம், 
ேதாட்டத்த�ற்�ம், அத்�டன் �ட்�ன் ெவளிப்�றத்ைதக் க�வ�ம் ெகாத�க்க ைவக்கப்படாத 
தண்ணீைரப் பயன்ப�த்தலாம். 

• உங்கள் �ழாய் நீைரக் ெகாத�க்கைவக்காமல் ��ப்ப� எப்ேபா� பா�காப்பான� என்பைத உங்கள் 
தண்ணீர் வழங்�நர் உங்க�க்�த் ெதரிவ�ப்பார். 

உதவ�ையப் ெப�ங்கள் 

• தகவல்க�க்� உங்கள் தண்ணீர் வ�ந�ேயாகஸ்தைரத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம் - 
<www.water.vic.gov.au/water-industry-and-customers/know-your-water-corporation>.  

• நீங்கள் அ�த்தமான தண்ணீைர உட்ெகாண்��க்கலாம் என்� கவைலப்பட்டால், அல்ல� இரப்ைபக் 
�டலழற்ச� அற��ற�கைள அ�பவ�த்தால், உங்கள் ம�த்�வைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்.  

இந்த ெவளியீட்ைட அ�கக்��ய வ�வத்த�ல் ெபற, pph.communications@health.vic.gov.au என்ற 
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 
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