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OFFICIAL 
ගංවතුර�� පසු �දු�ය නැවත ලබා ගැ�මට ය� කාලය� ගත �ය හැ�ය.  �දු�ය ��යා �ර�ත �ම� 
�දුවුෙ� න� ඔබට කළ හැ� ෙ� ස�බ�ධෙය� පහත උපෙද� භා�තා කර�න. 

ඔෙ� අහාර සුර��තව තබා ගැ�ම සඳහා උපෙද� 
• �දු�ය ��යා �ර�ත �� ඔෙ� අහාරවලට බලපෑ� ඇ� �ය හැ�ය, පහත දැ�ෙවන ෙ� ��මට මතක තබා 

ග�න:  
 ආහාර �තකරණෙ� �ට අ� �තකරණයට මාරැ කර�න  
 ආහාර පැෙ�ජ මත අ�� බෑ� ෙහෝ ප�ව�ත �ලැ�ක�ටුව� තැ�ෙම� ඔෙ� ආහාර හැ�තා� ���ව 

තබා ග�න 
  ඔෙ� ආහාර �ප�ශ කරන �ට තව දුරට�  �තල න� (5 °C ට අඩු), එය භා�තා ��ම ආර��ත ෙ� 
 ඔෙ� ආහාර �ප�ශ කරන �ට තවදුරට� �තල ෙනාෙ� න�, ඒවා පැය හතර� ද�වා තබාෙගන ආහාරයට 

ගත හැ� අතර ඉ�පසුව ඒවා ඉවත දැ�ය යුතුය, නැතෙහා� ��ෙම� පසුව ආහාරයට ගත යුතුය. 
 උණුසු� ආහාර උණුසු� කර පැය හතර� ඇතුළත අනුභව කර�න, නැතෙහා� ඒවා ඉවත දම�න 
 �ත කළ ආහාර තවම� ඝනව පව�න �ට �දු�ය ආපසු ��යා�මක වුවෙහා�, එ�ට ආහාර නැවත �ත 

��ම ආර��ත ෙ�.  

�දු�ය උ�පාදනය කරන ය�ත�ය� (ෙජනෙ�ටරය� ) භා�තා ��ම ස�බ�ධ උපෙද� 
• �දු�ය �ස�� වූ අව�ථාවල � ෙජනෙ�ට� බහුලව භා�තා කරනු ලැෙ�. ෙජනෙ�ටරය�  පා��� ��මට ෙපර 

පහත උපෙද� භා�තා කර�න:  
 ෙප�ර� ෙහෝ �ස� ෙජනෙ�ට� ම�� ඔබව බරපතල ෙලස ෙරෝ� කළ හැ� කාබ� ෙමාෙනා�ස�� �ෂ 

උ�පාදනය �ම �දු �ය හැ� බැ�� ඒවා ෙහා�� වාතාශ�ය ඇ� එ�මහ� ප�ෙ�ශ වල භා�තා කරන බවට 
වග බලා ග�න  

 එ�මහ� භා�තය සඳහා ෙයාදා ග�නා පහසුෙව� ෙගන යා හැ� ෙජනෙ�ට� ම�� කාබ� ෙමාෙනා�ස�� 
�ෂ, �දු� ක�පන ෙහෝ �� උ�පාදනය �මට ෙ�තු �ය හැ� බැ�� ඒවා ඔෙ� �වස තුළ භා�තා 
ෙනාෙකෙ�. 

 �ත්ය ෙජනෙ�ට� උප�ථ (අ�ෙ�ක) බල ශ��ය සැප�ම සඳහා වඩා�ම සුදුසු වන බැ�� ඒවා ස� කර�න.  
 ඔෙ� ෙජනෙ�ටරය �ය� �ථානයක තබ�න.  එ�මහෙ� ��� ආර��ත ප�ෙ�ශයක ඔබ ෙප�ර� ගබඩා 

කළ යුතුය 
 ෙජනෙ�ටරය �ප�ශ ��මට ෙපර ඔෙ� අ� �ය� කර ග�න 
 එය ��යා�මක ��මට ෙපර �දු� ර�හැ�වලට ෙහෝ ෙවන� �දු� ස� ���වලට හා� �දු� ෙනාමැ� දැ� 

ප��ෂා කර බල�න. 
 ඉ�ධන �ර�මට ෙපර ��චය �වා දමා ෙජනෙ�ටරය ��� කර�න.  ර� වූ එ��� ෙකාට� මත ෙප�ර� 

ඉ��ෙම� ��න� ඇ��ය හැ�ය. 
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 ශ��ම�, පහසුෙව� හා� ෙනවන �ගු ර�හැන� භා�තා කර�� උපකරණ ෙජනෙ�ටරයට ස�බ�ධ 
කර�න  

 ෙජනෙ�ටරය ��� �ටමුවකට (outlet) ස�බ�ධ කර �වෙ� �දු� ර�හැ� බල ගැ��මට උ�සාහ 
ෙනාකර�න.  

 

උපකාර ලබා ග�න  
• ආර��තව ගෑ� ෙහෝ �දු�ය භා�තා ��ම ��බඳ ෙතාරතුරැ සඳහා 9203 9700 ඔ�ෙ� Energy Safe Victoria 

අමත�න, නැ�න�: www.esv.vic.gov.au ෙවත ��ෙස�න  
• ගෑ� කා�දුව� ගැන වා�තා ��මට 132 771 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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