
۔ ین طرز عمل کا مجموعہ ہیں  برائے مہربانی یاد رکھیں کہ مذکورہ باال معلومات صنعت ےک سفارش کردہ بہتر

 رہائش یافتہ عالقوں کو کام ےک عالقوں ےس طبیع طور پر الگ کر دیں۔
رہائش یافتہ عمارتوں میں کام کو طبیع طور پر رہائش یافتہ عالقوں ےس عارضی طبیع رکاوٹیں تعمتں کرےک علیحدہ کیا جانا 

 اور رہائش یافتہ عالقوں ےک درمیان راہداریوں میں 
ر

انر عالق ی پالسٹک ےس تعمتں ۔یہ رکاوٹیں پالنے ووڈ اور پویل تھیں چاہیں

۔ ی  تعمتں یک جانی چاہیں ات یک جانب ےس اور ساتھ یہ رہائش یافتہ عالقہ یک جانب ےس پویل تھیں انر رکاوٹوں کو تعمتں تعمتں

۔   پالسٹک اور ڈکٹ ٹیپ ےس مہربند کیا جانا چاہیں تاکہ دوہری رکاوٹ قائم رہے
 

 ہوں ان کا معائنہ  
ی

 عالقوں اور رہائش یافتہ عالقوں ےک درمیان منتقل ہوت
ی

ات جن عالقوں میں آلودگیاں تعمیں

۔ :  کرےک انہیں مہربند کیا جانا چاہیں ، لیکن یہ انیہ تک محدود نہیں ہے   ان عالقوں میں درج ذیل شامل ہیں

 آلودگیوں کو 
ی

وت ۔ بیں  وایل آلودگیاں، مختلف حاالت میں گھروں میں آ سکتی ہیں
ی
ات ےس پیدا ہون  تعمیں

ی
وت بیں

 :  ےک لیں مندرجہ ذیل سفارشات ہیں
ی
 کو کم کرن

ی
 ماحول میں در آن

ی
 اندروت

وں ےس سیل بند   • ی خارجی دروازوں کو موسم کو دور رکھیی وایل چتں
ات ےس پیدا ہوئی وایل آلودگیوں کو اندر  کریں تاکہ خارجی تعمتں

 آنی ےس روکا جا سےک۔

ی ےس  • /ملبی ےک ڈھتں کو ٹارپولیں
ی

عمارت ےس قریب کیس گندیک
/ملبی ےک ذرات ےک ایروسوالئزیشن کو کم  

ی
ڈھانک دیں یا گندیک

 کرئی ےک لبں اےس گیال کردیں۔

ات ےک دوران مالک مکان یا ٹھیکیدار کو چاہیں کہ وہ   • فعال تعمتں
کھڑکیوں کو سیل بند کردے جس ےس ہوا میں ذرات یک مقدار 

۔  میں اضافہ ہوتا ہے

ی و آرائش یک رسگرمیوں ےس متاثر ہوئی واےل عالقوں میں  • تزئیں
 ےس 

ی
ز پر اپ   HVACباقاعدیک ز تبدیل کریں۔ زیادہ موثر فلتر فلتر

 گریڈ کرئی پر غور کریں۔

ات ےک دوران  • ونی آلودگیوں یک زیادہ مقدار پیدا کرئی وایل تعمتں بتں
HVAC  سسٹم کو عارضی طور پر غتں فعال کر دیں۔ اگر کونے
دن ےس زیادہ چلبی وایل ہو، تو متاثرہ عالقوں ےک لبں  1رسگریم 

۔ اگر یہ ناممکن ہو،  عارضی ہواداری نظام فراہم کیا جانا چاہیں
۔  تو رسگرمیاں دورسی جگہ انجام دییی پر غور کیا جانا چاہیں

 کراول اسپیسی  •

ی  • ک آؤٹ لیٹ اور الئٹ ےک بیر کہ دیواروں میں الیکتر  مشتر

ک یک ٹیوب •  دیواروں ےک درمیان پائپ اور الیکتر

 ہواداری نظام ےک ڈکٹ ورک •

، اور  • اندرونی دیواروں میں سوراخ اور/یا اندرونی دیواروں ےک اوپر جگہیں
(۔ ل ڈیکنگ )جیےس سیلنگ ٹائل سسٹم ےک اوپر یک جگہیں ی  چھت/متی


