
आपत्कालिन अवस्कामका, जस्तै गम्भीर हिउँदे आधँभीमका वका भूकम्पमका, तपकाईंको घरको पकानभी 
सेवका केिभी समयको िकागग बन्द हुनसक्छ।
यहद त्यसो भयो भने, तपकाईंको घरको पकानभी हिटरिे खकान, खकानका पककाउन, र सरसफकाइ 
गन्नको िकागग 30-80 ग्कािन प्रदकान गन्नसक्छ। (ट्काङ्क नभएको हिटरिरूिे यो ववकि ्प 
प्रदकान गददैन।)

तपाईंको पानी हिटरबाट पानी प्रयोग गन्नुभन्ा पहिले:
• पानी हिटर किा ँछ पत्ा लगाउन्िोस:् एकि रूपमका वनर्मत घरिरूमका पकानभी हिटरिरू भुइतिका वका 

गरकाजमका, र अपकाट्नमेन्टिरू र औधोगगक रूपमका वनर्मत घरिरूमका क् िजटेमका हुन्छ।
• घरको पानी सप्ाइलाई बन् गन्नुिोस:् यो चरण अपनकाउँदका, ववशेष गरभी ठूिो भूकम्प गएपल्छ, यसिे 

पकानभी तपकाईंको ट्काङ्कमका नतै रिन्छ, र यसको गुणस्रमका सम ्झौतका भएको ्छतैन वका प्रयोग गन्न असुरक्षित ्छ 
भन ्ने कुरकािकाई वनश ्चचत गन्न सिकायतका ग्छ्न। आपत्कालिन पकानभी बन्द गनने भि ्बिरू धरेतैजसो घरिरूमका 
सकामकान्यतयका बसेमेन्ट, क्रिस्से, वका गरकाज, वका घरको जगभन्दका बकाहिर हुनसक्छ। तपकाईंको घरको पकानभी 
आपूर्तिकाई बन्द गन्नको िकागग यो भि ्बको प्रयोग गनु्निोस।् 

तपाईंको पानी हिटरबाट पानी प्रयोग गनने सम ्बन्ी ननर्नेशनिरू:
� तपाईंको पानी हिटरको पावर स्ोतलाई बन् गन्नुिोस।् यो चरण अत्यन्तै मित्त्वपूण्न ्छ हकनभने यसिे 
तपकाईंको सुरषिकािकाई सुवनश ्चचत ग्छ्न। तपकाईंिे फ् िकासिकाइट, सुरषिका चश ्मका, पञ ्जका, र सु्क डक्ाइभर भेटने् 
स्कानमका रकाख ्दका रकाम्ो हुन्छ।

• नवद्त्ीय पानी हिटरिरू: तपकाईंको ववद्यतभीय प्कानिको सहि स्भीच बन्द गरेर पकानभी हिटरको पकावर बन्द 
गनु्निोस।् (पहििे नतै उचचत सर्कट बकेर पत्का िगकाउनुिोस ्भन ्ने ससफकाररश गररन्छ।)

• प्राकृनतक गासँ पानी हिटरिरू: पकानभी हिटरमका अन/अफ स्भीच पत्का िगकाउनुिोस ्र नबिकाई पकाइिट 
सेहटङमका ितैजकानुिोस ्– यसिकाई पूण्न रूपमका बन्द नगनु्निोस।्

� तपाईंको पानी हिटरको पानी आपूर्तलाई बन् गन्नुिोस।् पकानभी बन्द गनने भि ्ब पत्का िगकाउनुिोस ्र 
रोहकञ ्जिेसम ्म घडभीको हदशकावतर घमुकाउनुिोस।् यो भि ्ब सकामकान्यतयका पकानभी हिटरको मकासि हुन्छ।

आपत्ाललन अवस्ामा तपाईंको पानी  
हिटरबाट पानी कसरी प्रयोग गनने

         

आफ् नो  
पानीको  
हिटरलाई 
राखिरिनि्ोस!्
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� पानी हिटरमा िावा लछननु दर्नि्ोस।् तपकाईंिे ट्काङ्कको ्ेछउवतर रिकेो ररलिफ भि ्बिकाई खुिका 
गरेर (ह्कान्डििकाई सभीधका वका बकाहिर हुने गरभी मोड्नुिोस)् वका तकािभीमका वका घरको मुख्य भकागमका अवस्स्त 
कििरूिकाई खुिका गरेर यो गन्न सक् नुहुने्छ। यसिे हिटरबकाट पकानभी वनककाि ्न सियोग गनने्छ।

� पानी हिटरको सबैभन्ा मन्न डे्न भल ्ब पत्ा लगाउनि्ोस ्र ट्ाङ्कबाट आवश्यकता अन्सार पानी 
ननकाल ्नि्ोस।् ड्ेन भि ्बको धकारकामुवन सफका भकाडँो रकाखेर पकानभी वनककाि ्नुिोस ्अवन धकारकािकाई बन्द गनु्निोस ्
वका पकानभी हिटरको ड्ेन भि ्बिकाई बकायकातँफ्न  घुमकाउनुिोस।् िोक्शयकार हुनुिोस्, हकनभने पकानभी धरेतै तकातो 
हुनसक्छ। तपकाईंको सुरषिकाको िकागग पञ ्जका िगकाउने र सुरषिका चश ्मका िगकाउनुिोस ्भन ्ने ससफकाररश ्छ। 
पकानभी बन्द गन्नको िकागग धकारकािकाई वका सु्किकाई दकायकातँफ्न  घुमकाउनुिोस।् ट्काङ्क ररत्ो भइनजिेसम ्म तपकाईंिे 
यिभी प्रहक्रयकाद्कारका पकानभी वनककाि ्न सक् नुहुन्छ।

नपउन, िाना तयारी गननु र सरसफाइ गननुको लागग तपाईंले प्रयोग गनने पानीलाई 
हकटाण्मक््त वा फफल्टर गन्नुिोस।् यो काम कसरी गनने, त्यसको उपाय यसप्रकार छ:
• पकानभीिकाई कम्भीमका पवन एक गमनेट उमकाि ्नुिोस।् यसिकाई सेिकाउनुिोस ्अवन प्रयोग गनु्निोस।् 

— वा  —

• पकानभीिकाई सफका गररएको भकाडँोमका िकालनुिोस ्अवन यसिकाई गन्ध िभीन क् िोररन घोि िकािेर हकटकाणमुुक्त 
गनु्निोस।्
भकाडँोिकाई सफका गन्नको िकागग, उक्त घोििकाई भकाडँोको ्ेछउकुनकासम ्म सफका हुने गरभी 30 गमनेटसम ्म 
रकाम्रभी िि ्िकाउनुिोस ्(4 कप पकानभी र 1 चचयकाचम ्चका घोि)।  उक्त घोििकाई बोतिबकाट खन्यकाउनुिोस ्
अवन भकाडँोिकाई िकावकामका सुक् न हदनुिोस।् भकाडँोमका पकानभी भनु्निोस ्अवन प्रवत ग्कािन 1/8 चचयकाचम ्चका 
घोि िकािेर हकटकाणमुुक्त गनु्निोस।्

— वा  —

• कुनतै पवन ब्काके्ररयका वका हकटकाणुिकाई िटकाउनको िकागग व्यक्क्तगत हफल्टरको प्रयोग गनु्निोस।् 
उत्कादकको वनदनेशनिरूिकाई रकाम्रभी पढेर पकािन गनु्निोस।्

पानी हिटर ममनुतका उपायिरू:
तपकाईंको पकानभी हिटरमका भएको पकानभीको उपिब्धतका र पकानभीको गुणस्रमका पकानभी हिटर 
मम्नतिे ठूिो भूगमकका खेल्छ।

• हिटरलाई भभत्ामा राम्ररी अड्ाउन्िोस ्तकाहक यो पखका्नि र पकानभी आपूर्तसँग रकाम्रभी 
जोहडएको िोस।्

• पानी हिटरलाई राम्ररी िातैले माझ ्नि्ोस।् यसो गनका्निे ल्काउ िवुप्रने समस्कािकाई 
घटकाउँ्छ, र पकानभी हिटरको पकानभीको गुणस्रिकाई सुधकार गन्नसक्छ।

षिते्भीय पकानभी प्रदकायक संघ (Regional Water Providers 
Consortium) ठूिो पोट्नल्कान्ड वका मिकानगरभीय षिते्मका 
मिकानगरभीय पकानभी आपूर्त योजनका र व्यवस्कापनिकाई सुधकार गन्नको 
िकागग ककाम गनने सिककारभी र समन्वय संस्का िो। यो संघ, यसकका 
सदस्िरू, र आपत्कालिन तयकारभी, पकानभी संरषिण, र षिते्भीय 
सिककाय्निरूको बकारेमका िप जकान ्नको िकागग, यो वेबसकाइटमका 
जकानुिोस ्
www.regionalh2o.org
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