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OFFICIAL 
ெப�ெவள்ளத்த�ற்�ப் ப�ன்னர், மீண்�ம் மின்சாரத்ைதப் ெபற ச�ற�� ேநரம் எ�க்கலாம். மின்சாரத் 
தைட ஏற்பட்டால் நீங்கள் ெசய்யக்��ய வ�டயங்கைளப் பற்ற�ய, கீேழ உள்ள உதவ�க்�ற�ப்�கைளப் 
பயன்ப�த்த�ம். 

உங்கள் உணைவப் பா�காப்பாக ைவத்த��ப்பதற்கான உதவ�க்�ற�ப்�கள்  

• மின்சாரச் ெசய�ழப்�கள் உங்கள் உணைவப் பாத�க்கலாம், ப�ன்வ�பவற்ைறச் ெசய்வைத 
ந�ைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள்: 

 உணைவக் �ளிர்சாதனப் ெபட்�ய���ந்� (fridge) உைறவ�ப்பா�க்� (freezer) இடம் 
மாற்ற�ம் .  

 உண�ப் ெபாட்டலங்க�க்� ேமல் பனிக்கட்�ப் ைபைய ைவத்�, அல்ல� �ளிைர 
ைவத்த��க்கக்��ய ஒ� ேபார்ைவயால் ��, உங்கள் உணைவ ��ந்தவைர �ளிர்ச்ச�யாக 
ைவத்த��ங்கள் . 

  உங்கள் உணைவத் ெதா�ம்ேபா� அ� இன்�ம் �ளிர்ச்ச�யாகேவ (5 °C-க்�ம் �ைறவாக) 
இ�ந்தால், அைதப் பயன்ப�த்�வ� பா�காப்பான� . 

 உங்கள் உணைவத் ெதா�ம்ேபா� அ� �ளிர்ச்ச�யாக இல்லாவ�ட்டால், அைத நான்� மணி 
ேநரம் வைர ைவத்த��ந்� சாப்ப�டலாம், ப�ன்னர் அைத நீங்கள் எற�ய ேவண்�ம் அல்ல� 
சைமத்�ச் சாப்ப�ட ேவண்�ம் . 

 �டான உணைவ நான்� மணி ேநரத்த�ற்�ள் சாப்ப��ங்கள், அல்ல� அைத 
எற�ந்�வ��ங்கள் . 

 உைறயைவக்கப்பட்ட உண� இன்�ம் த�டமாக இ�க்�ம்ேபாேத மின்சாரம் மீண்�ம் 
வந்�வ�ட்டால், உணைவ மீண்�ம் உைறயைவப்ப� பா�காப்பான�. 

மின்சக்த� உற்பத்த�ெசய்�ம் இயந்த�ரம் (ெஜனேரட்டர் - power generator) ஒன்ைறப் 

பயன்ப�த்�வதற்கான உதவ�க்�ற�ப்�கள் 

• மின்சாரம் �ண்�க்கப்ப�ம்ேபா�, 'ெஜனேரட்டர்கள்' ெபா�வாகப் பயன்ப�த்தப்ப�க�ன்றன. 
ெஜனேரட்டர் ஒன்ைறப் பயன்ப�த்�வதற்� �ன், இந்த உதவ�க்�ற�ப்�கைளப் பயன்ப�த்த�ம்:  

 ெபட்ேரால் அல்ல� டீசல் ெஜனேரட்டர்கள், நன்� காற்ேறாட்டமான ெவளிப்�றப் ப�த�களில் 
பயன்ப�த்தப்ப�வைத உ�த�ப்ப�த்த�க் ெகாள்�ங்கள், இல்ைலெயனில் அ� 'கார்பன் 
ேமானாக்ைச�' வ�சவா� நச்�த்தன்ைமைய ஏற்ப�த்த�, உங்கைள மிக�ம் ேநாய்வாய்ப்படச் 
ெசய்�ம்.  

 'கார்பன் ேமானாக்ைச�' வ�சவா�, மின்சார அத�ர்ச்ச� அல்ல� தீ ேபான்றவற்ைற ஏற்ப�த்�ம் 
என்பதால், ெவளிப்�றத்த�ல் பயன்ப�த்�ம் நகர்த்தக்��ய அல்ல� மின்சக்த�ைய உ�வாக்�ம் 
ெஜனேரட்டர்கள் உங்கள் �ட்�ற்�ள் பயன்ப�த்தப்ப�வத�ல்ைல. 
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 ந�ரந்தரமான ெஜனேரட்டர்கைள தயார் ந�ைலய�ல் ைவக்க�ம், ஏெனனில் ேதைவப்ப�ம்ேபா� 
பத�ல் மின்சக்த�ைய வழங்�வதற்� அைவ மிக�ம் ெபா�த்தமானைவ . 

 உங்கள் ெஜனேரட்டைர ஒ� உலர்ந்த இடத்த�ல் ைவக்க�ம். நீங்கள் ெபட்ேராைல ெவளிப்�றத்த�ல் 
பா�காக்கப்பட்ட இடம் ஒன்ற�ல் ேசமிக்க ேவண்�ம். 

 ெஜனேரட்டைரத் ெதா�வதற்� �ன், உங்கள் ைககைள உலர ைவக்க�ம். 

 அைத இயக்�வதற்� �ன், அதன் மின் இைணப்�கள் அல்ல� ஏைனய மின் அைமப்�கள் 
ேசதமைடயாமல் இ�க்க�ன்றனவா எனச் சரிபார்க்க�ம் . 

 மீண்�ம் எரிெபா�ள் ந�ரப்�வதற்� �ன், ெஜனேரட்டைர அைணத்�, அைத ஆறவ�ட�ம். �டான 
இயந்த�ரப் பாகங்களில் ெபட்ேரால் ெகாட்�னால் தீ ஏற்படலாம். 

 கனரக நீ�ப்�க் கம்ப� (heavy-duty extension cord) ஒன்ைறப் பயன்ப�த்த�, ெஜனேரட்ட�டன் 
சாதனங்கைள இைணக்க�ம் . 

 ெஜனேரட்டைர �வரி�ள்ள மின்சார இைணப்�டன் இைணப்பதன் �லம் �ட்�ன் மின் 
கம்ப�ய�ைணப்ைப இயக்க �யற்ச�க்காதீர்கள். 

 

உதவ�ையப் ெப�ங்கள் 

• எரிவா� அல்ல� மின்சாரத்ைதப் பா�காப்பாகப் பயன்ப�த்�வ� பற்ற�ய தகவ�க்�, Energy Safe 
Victoria-ஐ 9203 9700 என்ற எண்ணில் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம் அல்ல� www.esv.vic.gov.au -ஐப் 
பார்ைவய�ட�ம்.  

• எரிவா�க் கச�� பற்ற�ப் �காரளிக்க 132 771-ஐ அைழக்க�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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