
वन डढेलो अर््थथात् बुशफ्थयर भनेको के हो?
•  अष्ट्रेलियामा ध्रेरै झाडी, रूख र घाँस भएका क््रेत्रहरूमा दुई फरक प्रकारको आगिागी िाग््न सक््छ। 

 १.  फायर फाइटर (आगिागी न्नयन्तत्रक) हरू, पाक्क  रेंजरहरू, व्नका कम्कचारीहरु, वा आदिवासीहरूद्ारा आगो िगाइएको र सावधा्नीपूव्कक न्नयन्तत्रण 
गररएको आगोिाई योजन्थबद्ध आगल्थगी व्थ ननयोजजत डढेलो भन्नन्त्छ। यी आगोहरू प्रायः झार, झाडी वा झर्रेका हाँगा र पातहरू व्यवस्ाप्न  
ग्न्क वा हटाउ्न प्रयोग गररन्त्छ। योज्नाबद्ध आगिागी प्रायः अगस्टि्रेखख अक्टोबर र माच्कि्रेखख म्रेसम्म हु्न्रे ग्छ्क। नत्नीहरूि्रे कनहि्रेकाहीँ ध्रेरै धूवाँ  
ब्नाउ्न सक््छ्न्।

 २.  वन डढेलो िाई अन्नयोजजत वा अन्नयन्न्तत्रत आगिागी भन्नन्त्छ। यी आगो ठूिो वा खतर्नाक हु्न सक््छ्न्। आगो ल्छटो स्न्क सक््छ्न्, नवश्रेषगरी  
तातो र हावा िाग्रेको दि्नहरूमा। बुशफायर सामान्तयतया ज्नवरी वा फ्रे ब्ुअरीमा िाग््छ तर स्रेप्ट्रेम्बरि्रेखख अनप्रिसम्म पन्न हु्न सक््छ। डढ्रेिो िामो 
समयसम्म जल््न सक््छ र ध्रेरै धूवाँ न्नस्क्न सक््छ।

•  यदि कु्नै डढेलो (बुशफ्थयर) तपाईंको घर ्नजजक िाग्रेको ्छ भ्न्रे, यो खतरन्थक हुन सक््छ। 

कसरी डढेलोले तप्थईंल्थई चोट पुर ्य्थउन सक््छ व्थ तप्थईंल्थई नबर्थमी बन्थउन सक््छ
•  यदि तपाईं आगोको ध्रेरै ्नजजक हु्नुहुन्त्छ भ्न्रे तपाईं आगोि्रे जल््न सक््नुहुन्त्छ। तपाईं आगोको कडा तापि्रे पन्न जल््न सक््नुहुन्त्छ, तपाईं आगोको िप्कबाट 

ध्रेरै टाढा भए पन्न। 

•  डढ्रेिोको समयमा, तपाईंको शरीर ती्न कारणि्रे ध्रेरै तातो हु्न सक््छ। 

 १. बुशफायर सामान्तयतया गममी दि्नहरूमा हुन्त्छ।

 २. आगोबाट ध्रेरै गममी हु्न्रे्छ।

 ३.  आगोबाट बचाउ्नको िानग, तपाईंि्रे आफ््नो शरीरिाई पूण्करूपमा ढाक््न्रे िुगा िगाउ्नु प्छ्क, तर यसि्रे शीति रह्न गाह्ो ब्नाउँ्छ। 

•  जब तपाईंको शरीर ध्रेरै तातो हुन्त्छ, तपाईं नबरामी हु्न सक््नुहुन्त्छ। यसिाई ताप थका्न भन्नन्त्छ। यदि यो िामो समयसम्म रहन्त्छ र तपाईं शीति हु्नुहुन्न भ्न्रे, 
तपाईंिाई तापघात अथा्कत् ‘नहट स्ट्ोक’ हु्न सक््छ। टाउको दुख््न्रे, थका्न महसुस हु्नु, ्छािा तातो र सुख्खा हु्नु र ध्रेरै नतखा्क िाग््नु नहट स्ट्ोकका िक्ण 
हु्न्। यो एक लचनकत्सा आपातकािी्न अवस्ा हो। 

वन डढेलो, डढेलोको धूव्थँ र तप्थईंको स्व्थस्थय
Nepali | ्न्रेपािी



•  यदि तपाईं बुशफायरको ्नजजक हु्नुहुन्त्छ भ्न्रे त्यहाँको हावा ध्रेरै धूवाँयुक्त हु्न्रे्छ। यसि्रे श्ास फ्रे ्न्क गाह्ो ब्नाउ्न्रे्छ, र तपाईंिाई टाउको दुख््न सक््छ। 
तपाईंको आँखा दुख््न्रे ्छ र धूवाँबाट ह्रे्न्क गाह्ो हु्न सक््छ। यसको मतिब हावा धूवाँयुक्त भएको ब्रेिा सवारी चिाउ्न सुरक्क्त हुँिै्न।  

•  तपाईंको वरपरका भव्नहरू र रूखहरू जलिरह्रेको ब्रेिामा खस्रेमा तपाईंिाई चोट िाग््न सक््छ।  

•  आगो तपाईंबाट पर गएपल्छ पन्न तपाईं घाइत्रे वा नबरामी हु्न सक््नुहुन्त्छ। आगिागीबाट जि्रेका रुख तथा भव्नहरु खस््न सक््छ्न्। पा्नी ट्ाङ्कीहरू 
क्नतग्रस्त हु्न सक््छ्न् र नत्नीहरूबाट आउ्न्रे पा्नी नपउ्न सुरक्क्त ्नहु्न सक््छ। नबजुिीका तारहरू वा सडकका रूखहरू ढि्रेका हु्न सक््छ्न् र सडकहरू 
अवरुद्ध हु्न सक््छ्न्। र त्यहाँ अझै पन्न हावामा ध्रेरै खरा्नी र धूिो हु्न सक््छ, जसि्रे श्ास फ्रे ्न्क गाह्ो ब्नाउ्न सक््छ।

डढेलोको धूव्थँले तप्थईंल्थई कसरी नबर्थमी बन्थउन सक््छ?
•  हावामा धूवाँि्रे तपाईंिाई नबरामी ब्नाउ्न सक््छ, तपाईं आगोबाट ध्रेरै टाढा भए पन्न। तपाईंिाई खोकी िाग््न सक््छ वा टाउको दुख््न्रे वा आँखा दुख््न 

सक््छ। सामान्तयतया, यी समस्याहरू धूवाँ हावामा रहुन्तज्रेि मात्र रहन्त्छ र धूवाँ गएपल्छ तपाईंि्रे फ्रे रर राम्ो महसुस ग्नु्कहु्न्रे्छ। 

•  यदि तपाईंिाई िम, मधुम्रेह वा हृियरोग ्छ भ्न्रे धूवाँबाट टाढा रह्न थप सावधा्नी अप्नाउ्नु प्छ्क। यो नक्नभ्न्रे धूवाँि्रे क्रे ही अवस्ाहरू खराब ब्नाउ्न 
सक््छ; उिाहरणका िानग, तपाईंिाई िमको आक्रमण हु्न सक््छ। यदि तपाईं गभ्कवती हु्नुहुन्त्छ वा तपाईं ध्रेरै वृद्ध हु्नुहुन्त्छ वा ध्रेरै कलििो हु्नुहुन्त्छ भ्न्रे 
तपाईंि्रे सक्रे सम्म धूवाँबाट टाढा रह्न्रे प्रयास ग्नु्कप्छ्क।

बुशफ्थयर र तप्थईंको म्थनससक स्व्थस्थय
•  बुशफायरमा हु्नु वा बुशफायरको ्नजजक हु्नु ध्रेरैजसो मान्नसहरूका 

िानग ध्रेरै त्नावपूण्क हुन्त्छ। बुशफायरहरू अप्रत्यालशत हुन्त्छ्न् त्यसैि्रे 
तपाईं असुरक्क्त महसुस ग्न्क सक््नुहुन्त्छ नक्नभ्न्रे तपाईंिाई थाहा हुन्न 
नक अब क्रे  हुन्त्छ। यदि तपाईंिाई आगिागी िाग्रेको ब्रेिामा क्रे  ग्नु्क प्छ्क 
भन्न्रे थाहा ्छ भ्न्रे, तपाईं तयार हु्नुहु्न्रे्छ र सम्भवतः त्नाव वा लचन्न्ततत 
महसुस ग्नु्कहु्न्रे ्ैछ्न।

•  डढ्रेिो िाग्रेको िामो समयपल्छ पन्न, तपाईंका सम्झ्नाहरूि्रे तपाईंिाई 
लचन्न्ततत, दुःखी वा न्नराश महसुस गराउ्न सक््छ। उिाहरणको िानग, 
ध्रेरै हावासनहतको कु्नै तातो दि्नमा, तपाईं लचन्न्ततत हु्न सक््नुहुन्त्छ 
त्यहाँ अकको आगो हु्न्रे्छ र ्नभ्कस वा डराएको महसुस ग्नु्कहोस्। यो ध्रेरै 
सामान्तय हो। डढ्रेिोबाट न्नको हु्न िामो समय िाग््न सक््छ, र सबैि्रे 
फरक फरक अ्नुभव ग्नने्छ्न्।

•  जा्नकारीपत्र ‘बुशफायरमा म क्रे  ग्न्क सक््ुछ? (What can I do 
in a bushfire?)’ ि्रे बुशफायरको िानग कसरी तयारी हु्न्रे र यदि 
तपाईं त्यहाँ वा ्नजजक हुँिा क्रे  ग्ननेबार्रे थप जा्नकारी दि्न्रे्छ। यदि 
आगिागीि्रे तपाईंिाई असर गर्रेको ्छ भ्न्रे तपाईंि्रे मद्दतको िानग 
कहाँ जा्न सक््नुहुन्त्छ भ्न्रेर पन्न यसि्रे तपाईंिाई बताउ्न्रे्छ।
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