
िपउन ेपानीको आकिस्मक शिु करण 

िपउन, खाना पकाउन, तयारी पयेपदाथर् बनाउन, भाडँाकँुडाहरू पखाल्न, र दातँ माझ्नका लािग रामर्ोसगँ शिु करण गिरएको पानी मातर् पर्योग 
गनुर्होस।्  

बोतलको पानी वा तपाईंल ेआकिस्मक पानी आपूितको लािग रामर्ोसँग तयार पारेको तथा भण्डारण गरेको पानी पर्योग गनुर्होस।्

यिद तपाईंसगँ बोतलको पानी छैन भने, पानी उमाल्नहुोस।् हािनकारक िकटाणुहरू मानर् पानीलाई उमाले
पुग्छ।  
− यिद पानी धिमलो छ भने, त्यसलाई िथिगर्न िदनुहोस् र सफा कपडा, पेपर टावेल, वा कफी िफल्टर ारा िफल्टर 
गनुर्होस्।  
− पानीलाई किम्तमा पिन एक दिेख तीन िमनेटसम्म भकभक उमाल्नुहोस्।  
− पानीलाई स्वभािवक रूपमा िचसो हुन िदनुहोस् र त्यसलाई िबक  भएको सफा भाँडोमा भण्डारण गनुर्होस्।  
− उमालेको पानीमा स्वाद थ , पानीको हरेक एक चौथाइ वा िलटरमा एक िचम्टी नुन थ ुहोस,् वा पानीलाई 
एउटा सफा भाँडोबाट अक  भाँडोमा थुपर् ैपटक खन्याउनहुोस्।  

यिद तपाईं पानी उमाल्न सकु्नहु  भने, घरायसी ब्लीच पर्योग गरेर पानीलाई शु  बनाउनहुोस।् लेबलमा इंिगत गिरए अनुसार शुि करण र
स्वच्छताका लािग उपयुक्त िनयिमत, सुगन्धरिहत क्लोिरन ब्लीच उत्पादनहरू मातर् पर्योग गनुर्होस्।  
सुगिन्धत, रङ्ग िदने, वा िक्लनरहरूयुक्त ब्लीचहरू पर्योग नगनुर्होस्।  
− यिद पानी धिमलो छ भने, त्यसलाई िथिगर्न िदनुहोस् र सफा कपडा, पेपर टावेल, वा कफी िफल्टर ारा िफल्टर 
गनुर्होस्।  
− औषिध राख्न ेदराज वा आकिस्मक आपूित सामगर्ीबाट सफा डर्परको स्थान िनधार्रण गनुर्होस्।  
− एक वषर्भन्दा कम समय दिेख कोठाको तापकर्ममा भण्डारण गिरएको ताजा तरल क्लोिरन ब्लीच वा तरल क्लोिरन 
ब्लीचको स्थान िनधार्रण गनुर्होस्। लेबलले यसमा 8.25% सोिडयम हाइपोक्लोराइट भएको दखेाउन ुपदर्छ।  
− तपाईंले पानीमा कसित मातर्ामा ब्लीच हाल्नुपछर् भनी िनणर्य गनर् अक  पृ मा रहकेो तािलकालाई एउटा 
िनदिशकाको रूपमा पर्योग गनुर्होस,् उदाहरणका लािग, एक पानीको ग्यालनमा 6 थोपा ब्लीच हाल्नुहोस्। यिद पानी 
धिमलो छ, रङ्गीन छ, वा एकदमै िचसो छ भ े ब्लीचको मातर्ा दोब्बर पानुर्होस्।  
− हल्लाएर 30 िमनेटका लािग िस्थर राख्नुहोस्। पानीमा क्लोिरनको थोरै मातर् गन्ध हुनुपछर्। यिद छैन भने, पुनः डोज राख्नुहोस ्र पर्योग गनुर्अिघ 
अक  15 िमनेट सम्मका लािग िस्थर राख्नुहोस्।  
− यिद क्लोिरनको स्वाद एकदमै कडा छ भने, पानीलाई एउटा सफा भाँडोबाट अक मा खन्याउनुहोस् र पर्योग गनुर्अिघ केही घण्टासम्म िस्थर 
राख्नुहोस्।  

पानीको मातर्ा थ ुपन तरल ब्लीचको मातर्ा†  
1 चौथाइ/िलटर  2 थोपा  
1 ग्यालन 6 थोपा 
2 ग्यालन  12 थोपा (1/8 िचयाचम्चा)  
4 ग्यालन 1/4 िचयाचम्चा 
8 ग्यालन 1/2 िचयाचम्चा 

थप जानकारीका लािग: 
http://www.ready.gov/water 
https://www.redcross.org/ 
http://water.epa.gov/drink/emerprep/emergencydisinfection.cfm 
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