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ெவள்ளப்ெப�க்�க்�ப் ப�ன்னர் �� 
த��ம்�தல் 
ெப�ெவள்ளத்த�ற்�ப் ப�ன்னர் எவ்வா� பா�காப்பாக இ�ப்ப� 
என்ப� பற்ற�ய தகவல்   
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OFFICIAL 

ெப�ெவள்ளத்த�ற்�ப் ப�ன்னர் உங்கள் �ட்�ற்�த் த��ம்�ம்ேபா�, உங்கைள�ம் உங்கள் 
��ம்பத்த�னைர�ம் காயம் அல்ல� ேநாய���ந்� பா�காப்பாக ைவத்த��க்க இந்தத் தகவைலப் 
ப��ங்கள்.  

பா�காப்பாக �� த��ம்�வ� எப்ப� 

• ெவள்ள நீர் ஆழம் �ைறந்ததாக இ�ந்தா�ம்�ட, அத�ல் ஒ�ேபா�ம் நடக்கேவா, நீந்தேவா, அல்ல� 
வாகனம் ஓட்டேவா �டா�.  மீண்�ம் அந்த இடத்த�ற்�த் த��ம்�வ� பா�காப்பானதாக ஆ�ம்வைர, 
�ழந்ைதகள் மற்�ம் ெசல்லப்ப�ராணிகைள அங்க��ந்� ெதாைலவ�ல் ைவத்த��க்க�ம்.  

• ேதா�ல் ெவள்ள நீர் மற்�ம் ேச� ப�வ� ேநாய் மற்�ம் ெதாற்�கைள ஏற்ப�த்�ம். ெவள்ள நீைரத் 
ெதா�வைதத் தவ�ர்க்க�ம், அத்�டன் உங்கள் ைககைள அ�க்க� சவர்க்காரம் ேபாட்�க் க�வ�ம். 

• �த்தம் ெசய்�ம்ேபா�, தண்ணீர் உட்�க ��யாத வைகய�ல் காைல ��ம் காலணிகள் (�ட்ஸ்) மற்�ம் 
இரப்பர் அல்ல� வ�லங்�த்ேதாலால் ெசய்யப்பட்ட ைக�ைறகள் ஆக�யவற்ைற அணிய�ம். 

• ெவள்ள நீர் படக்��ய ஏேத�ம் ெவட்�க்காயங்கள் அல்ல� �ண்கைள �ட�ம். உங்க�க்�க் காயம் 
உண்டானால் அல்ல� ெவட்�க்காயம் ஏற்பட்டால், காயத்ைத �த்தம் ெசய்தப�ன், உடன�யாக உங்கள் 
ம�த்�வைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்.  

• �ட்�ற்�ள் �ைழ�ம் �ன் ப�ன்வ�ம் வ�டயங்கைளக் கவனி�ங்கள்:  

 ெவள்ள ஓட்டம் உங்கள் �ட்�ற்�ள் கழி�நீர் ெசல்ல வழிவ�க்�ம்.  

 எரிவா� அல்ல� மின்சார வ�ந�ேயாகம் ேசதமைடந்த��க்கலாம்.  

 உங்கள் �ட்�ன் கட்டைமப்� ேசதமைடந்த��க்கலாம்.  

 உங்கள் ��, ெகாட்டைக அல்ல� ேதாட்டத்த�ல் பாம்�கள் மற்�ம் ப�ற வ�லங்�கள் 
தங்க�ய��க்கலாம்.  

 �ளம்�கள் (ெகா�க்கள்) ெப��ம் என்பதால், உங்கள் �ற்றத்த��ள்ள ெகாள்கலன்களில் 
ேதங்க� ந�ற்�ம் தண்ணீைர ெவளிேயற்�ங்கள் . 

 உங்கள் �ட்�ல் �ஞ்சனம் இ�ந்தால், நீங்கள் �ட்�ற்�த் த��ம்ப�ச் ெசல்வதற்� �ன், அைதச் 
�த்தம்ெசய்ய ேவண்�ம். 

• நீங்கள் மின்சாரத்ைத இழந்தால், �ளிர்சாதனப் ெபட்�ய��ள்ள உண� அல்ல� ம�ந்�கைளச் 
சரிபார்க்க�ம். நீங்கள் அவற்ைற எற�ய ேவண்�ய��க்கலாம்.  

• நகர்த்தக்��ய ெஜனேரட்டைர �ட்�ற்�ள் பயன்ப�த்த ேவண்டாம், ஏெனனில் இ� கார்பன் 
ேமானாக்ைச� வ�சவா�ைவ உற்பத்த� ெசய்�, உங்கைள மிக�ம் ேநாய்வாய்ப்ப�த்தக்��ம்.  

• ெவள்ளமான� உங்கள் ��நீைர மா�ப�த்தக்��ம். உங்கள் �ழாய் நீர் ��ப்பதற்�ப் 
பா�காப்பானதா என்பைத உங்கள் தண்ணீர் வழங்�ம் ந��வனத்�டன் சரிபார்க்க�ம். நீங்கள் 
ப�ரதான நீர் வ�ந�ேயாகத்த�ல் ெதாடர்�படாமல் இ�ந்�, உங்கள் தனியார் நீர் வ�ந�ேயாகம் 
ெவள்ளத்தால் பாத�க்கப்பட்�ள்ளதாக ந�ைனத்தால், உங்கள் உள்�ர் க�ன்ச�ைலத் ெதாடர்� 
ெகாள்ள�ம். 
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• நீர்ந�ைலகள், கடற்கைரகள் அல்ல� நீச்சல் �ளங்கள் ஆக�யைவ மா�பட்��க்கக்��ம் என்பதால் 
அவற்ற�ல் நீந்த ேவண்டாம். 

• ெவள்ளமான� உங்கள் �ட்�ன் �ழாய்கள், சீெமந்�த் �ண்�கள் அல்ல� ஓ�கள் ேபான்ற 
ப�த�கைள சற்� இடம் மாற்றக்��ம். நீங்கள் கல்நார் (அஸ்ெபஸ்ேடாஸ் -asbestos)-ஐக் கண்டால், 
அைதத் ெதாட்� சீர்�ைலக்காமல், உங்கள் உள்�ர் க�ன்ச�ைலத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.   

• உங்கள் கழி�நீர் அைமப்பான� பாத�க்கப்பட்��ந்தால், உங்கள் தண்ணீர்ப் பாவைனையக் 
�ைறத்�, �ழாய் த��த்�பவர் (plumber) ஒ�வைரத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 

உங்கைளக் கவனித்�க் ெகாள்�ங்கள்  

• இந்த ேநரத்த�ல் ந�ைறய உணர்ச்ச�கைள அ�பவ�ப்பெதன்ப� இயல்பான�. உங்கைள நீங்கேள 
கவனித்�க்ெகாள்ள ச�ற�� ேநரம் ஒ�க்�ங்கள், அத்�டன் ஆதரவ�ற்� உங்கள் 
அன்�க்�ரியவர்கைள அ��ங்கள்.  

• நீங்கள் மிக�ம் உணர்ச்ச�ய�ல் ஆழ்த்தப்பட்�ள்ளதாக உணர்ந்தால், இலவச ஆதர�க்காக1300 375 330 
என்ற எண்ணில் 'மனநலம் மற்�ம் நல்வாழ்� ைமயங்கைள' (Mental Health and Wellbeing Hubs) 
அைழக்கலாம்.  

• உங்கள் உடல்நலம் �ற�த்� உங்க�க்�க் கவைல இ�ந்தால், உங்கள் ெபா� ம�த்�வைர (ஜி.ப�.) 
பார்க்க�ம். அவசரகாலத்த�ல் 000-ஐ அைழக்க�ம். உங்களால் ெதாைலேபச��டாக அைழக்க 
��யாவ�ட்டால், உங்க�க்� அ�காைமய��ள்ள ம�த்�வமைனக்� நீங்கள் ெசல்லேவண்�ம்.  

• நீங்கள் அல்ல� உங்க�க்�த் ெதரிந்த ஒ�வர் ெந�க்க� ந�ைலைமய�ல் இ�ந்தால், 'ைலஃப்ைலன்' 
(Lifeline)-ஐ 13 11 14 என்ற எண்ணிேலா, அல்ல� 'ப�ேயாண்ட் ப்�' (Beyond Blue)-ஐ 1300 224 636 என்ற 
எண்ணிேலா அைழக்க�ம்.  

ந�த� ஆதரைவப் ெப�ங்கள் 

• உங்கள் �� ெவள்ளத்தால் பாத�க்கப்பட்��ந்தால், ஒ��ைற வழங்கப்ப�ம் அவசரகால 
உதவ�த்ெதாைகக்� நீங்கள் த�த� ெபறக்��ம். ேம�ம் தகவ�க்� 
https://emergencypayments.dffh.vic.gov.au -ஐப் பார்ைவய�ட�ம். 

• உங்கள் �� ேசதமைடந்�ள்ளதால், அல்ல� 7 நாட்க�க்� ேமல் உங்களால் உங்கள் �ட்ைட 
அ�க ��யாவ�ட்டால், அைத மீண்�ம் ந���வதற்கான உதவ� (Re-establishment Assistance) 
க�ைடக்கக்��ம். ேம�ம் தகவ�க்�, https://services.dffh.vic.gov.au/personal-hardship-assistance-
program -ஐப் பார்ைவய�ட�ம். 

• ஒ� ேபரழிவ�ன் காரணமாக வ�மானத்ைத இழக்�ம் ஊழியர்க�க்�ம், தனிநபராக வணிகம் 
ெசய்பவர்க�க்�ம் 'ேபரிடர் மீட்�க் ெகா�ப்பன�' (Disaster Recovery Allowance) க�ைடக்க�ற�. 
ேபரழி� நடந்த ப�ன்னரான 13 வாரங்கள் வைரக்�ம் நீங்கள் இந்தக் ெகா�ப்பன�கைளப் 
ெபறலாம். ேம�ம் தகவ�க்� https://www.servicesaustralia.gov.au/natural-disaster-
events?context=60042 -ஐப் பார்ைவய�ட�ம்.  

• உங்க�க்�க் க�ைமயான காயம் ஏற்பட்��ந்தாேலா அல்ல� ெவள்ளத்தால் உங்கள் �� 
க�ைமயாகச் ேசதமைடந்த��ந்தாேலா, ஆஸ்த�ேர�ய அரச�ன் ேபரிடர் மீட்�க் கட்டணத்த�ற்� 
(Australian Government Disaster Recovery Payment) நீங்கள் த�த� ெபறக்��ம். ெபரியவர்கள் $1,000 
என்ற ெதாைகைய�ம், �ழந்ைதகள் $400 என்ற ெதாைகைய�ம் ெபறலாம். ேம�ம் தகவ�க்� 

https://www.servicesaustralia.gov.au/victorian-floods-october-2022-australian-government-disaster-recovery-
payment -ஐப் பார்ைவய�ட�ம்.  

• தற்கா�க தங்�மிடம் மற்�ம் ப�ற உதவ�க�க்�, 1800 560 760 என்ற எண்ணில் 'ெவள்ள மீட்� 
அவசர இைணப்ைப' (Flood Recovery Hotline) அைழக்க�ம்.  

• காப்பீ� சம்பந்தப்பட்ட வ�டயங்களில் உங்க�க்� உதவ� ேதைவப்பட்டால், 1800 734 621 என்ற 
எண்ணில் 'இன்�ரன்ஸ் க�ன்ச�ல் ஆஸ்த�ேர�யா' (Insurance Council Australia)-இன் 
ேபரிட�க்கான அவசர இைணப்ைப அைழக்க�ம்.  
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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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