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હ ુ
આ િદશાસ ૂચનોનો હેત ુ ય ૂ જસીર્નાં
િનવાસીઓને ગનાં મ ૂલાધારોને
સમજવામાં, ગને સુરિક્ષત રીતે સાફ
કરવામાં અને, જો જ રી હોય તો, ગ
સલાહકાર અથવા ઉપચાર ક ટ્રે ક્ટરને
પસંદ કરવામાં મદદ કરવાનો છે . આ
િદશાસ ૂચનો રહેણાંક ભવનોનાં હેત ુ માટે
છે . US એ વાયરમે ટલ પ્રોટે ક્શન
એજ સી (US EPA) http://www.epa.gov/
mold/pdfs/moldremediation.pdf પર ઉપલ ધ યાવસાિયક અને શાળા ઇમારતો.

ગની યા યા
ગ ગ છે કે

પયાર્ વરણમાં કુ દરતી રીતે થાય છે . ગની ઘણી િવિવધ પ્રજાિતઓ ય ૂ

જસીર્માં અિ ત વ ધરાવે છે . ગ મ ૃત સામગ્રીઓને તોડી નાખવામાં અને તેને પાછી સેિ દ્રય
પદાથર્, કે

ગની
ગ,

નો ઉપયોગ જીવંત જીવ ારા કરી શકાય, તેમાં પાતર કરવામાં મદદ કરે છે .

ૃ

કવી ર તે થાય છે

ના પર ઊગે છે તે િવકસે છે તે સામગ્રી પચાવી અને નાશ કરીને િવકસીત થાય છે .
તે લગભગ ગમે

ગ િવકસીત થતી
િનમાણ સામ ીઓ ંુ
પાચન અને નાશ કર છે .

યાં મળી શકે છે અને

યાં સુધી

પિરિ થિતઓ અનુકૂળ હોય યાં સુધી કોઈ અ ય સામગ્રીની
મ જ િવકાસ કરી શકે છે . અનુકૂળ વ ૃિ ની પિરિ થિતઓ માટે
ગને વધવા માટે પોષક ત વો (ઓિક્સજન અને આદ્રર્તા)
અને સામગ્રીની જ ર છે .
ગ બીજકણો બનાવીને પુનરુ પાદન કરે છે . આ બીજકણો,

ઇમારતોની અંદર અને બહાર બ ે બાજુ થી, હવામાં ઉડતા થઈ જાય છે . જો બીજકણો યોગ્ય
સામગ્રી પર ઉતરે અને પિરિ થિતઓ અનુકૂળ હોય, તો ગ િવકસીત થવાનું પ્રારં ભ થશે.
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ગનો દખાવ
ગ વસાહતોમાં વ ૃિ

પામે છે અને વ ૃિ

િવિવધ આકારો અને રં ગોમાં થઈ શકે છે . કેટલાક

ગ ગોળાકાર રીતે િવિક્સત થતી
દે ખાઇ શકે છે

યારે અ ય એક

ક્ષેત્રને આવરતા વધી અને ફેલાવી
શકે છે . ગ ભુરા, પીળા, લીલા
અથવા કાળા રં ગમાં દે ખાઇ શકે છે .
દે ખાવ હાજર ગની પ્રજાિતઓ પર
આધાર રાખે છે .

ગને સજ ંુ
ગ દરે ક જગ્યાએ હોય છે , તેમ છતાં, જો તેઓ ઘરો અને ઇમારતોની અંદર વધવાની શ
થઈ જાય, તો એક સમ યા બની શકે છે . ઘણી િનમાર્ણ સામગ્રી

મ કે, શુ ક િદવાલ,

સીલીંગ ટાઇ સ અને લાકડાની રચનાઓમાં સે યુલોઝ હોય છે , તે એવા પદાથર્ છે કે

ના

પર ગ િવકસે છે .
િનમાર્ણ સામગ્રીઓ પર િવકસતી ગ છે ,
યારે િવનાશક બની શકે છે . ગ સીલીંગ
ઉપર, િદવાલ પાછળ,

કાતરીયામાં અને

બેસમેંટમાં અથવા ખ ૂબ નાની જગ્યાઓમાં
કોઈનાં યાનની બહાર વધી શકે છે . ગ
યાપક િમલકતનાં નુકસાનનુ ં કારણ બની
િદવાલો અને સીલીંગ પર ડાઘા પડવાનુ ં

ભેજ નહ = ગ

ૃ નહ

કારણ બની શકે છે અને થાય ઇમારતોનાં બહાર િનકળે લા ખીલા અને ભારોિટયાને
તોડવાનુ ં શ કરી શકે છે .
વધુ પડતો ભેજ મુખ્ય ઘટક છે કે

ગ વધવાનુ ં કારણ બની શકે છે . પાણીના નળોમાંનાં

િછદ્રો, ચ ૂવતી છતો અથવા બારીઓ, ગનુ ં ઊંચું પ્રમાણ, પ ૂર અથવા ખરાબ ઇ યુલેશનેને
કારણે િદવાલો અંદર ઘનીકરણ વધુ ભેજનાં

ોત હોઈ શકે છે .
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આરો યની ચતાઓ
તે યાદ રાખવા ંુ મહ વ ંુ છે ક, જો

ય તઓ

ગના સંપકને

ુ વી ર ાં હોય, તો તેઓને તેમના
કારણે આરો ય પર અસર અ ભ
ચ ક સકની સલાહ લેવી જોઈએ.

સૌથી વ ુ જોખમ ધરાવે છે :

ય તઓ ક


લોકોની પહેલાથી

આરોગ્ય

પિરિ થિત

(એલજીર્ઓ,

ફેફસાની

પિરિ થિતઓ

સામા ય આરો ય
સામેલ છે :

મ કે અ થમા અથવા

માંસપેશીઓનો સોજો) હોય છે



 િશશુઓ
 વૃ




ગ તેઓના સામા ય જીવન ચક્રનાં ભાગ
પે બીજકણો અને રસાયણો
અને કેટલાક યિક્તઓ

ભાવોમાં આ



ાવ કરે છે

એલજીર્ક પ્રિતિક્રયાઓ-છીંક,
અનુનાિસક ભીડ
નાક, ગળા અને

સન માગર્માં ખંજવાળ

અ થમાનો હમ
ુ લો
અિતસંવેદનશીલતા ય ૂમોનાઇિટસ

યારે આ

સામગ્રીઓના સંપકર્ માં આવે યારે પ્રિતકુ ળ
અસર રજૂ કરી શકે છે . ગના બીજકણો અિતસ ૂ મ હોય છે અને એક વખત હવામાં ઊડે, તો
સરળતાથી

અને

ાસમાં લેવાય શકાય છે . બીજકણોમાં એલ

સ હોય શકે છે કે

નાક, ગળા

સન માગર્માં ખંજવાળનુ ં કારણ બની શકે છે .

એલ ન ઉપરાંત,

ગ સ ૂ મજીવિવજ્ઞાનના તી

ઓગેર્િનક િમ ણ (MVOC)નો

ાવ કરી શકે

છે . આ રસાયણો સામા ય રીતે મજબ ૂત અને અિપ્રય ગંધ ધરાવે છે અને ઊતરી ગયેલી ગંધ
સાથે સંકળાયેલ હોય છે કે
યારે હવામાં ફેલાય, યારે તે

યિક્તઓ

ગ હાજર હોવા સમાન ગણે છે . આ રસાયણોને,

ાસ લેવામાં, પીવામાં અથવા ચામડી

ારા શોષણ કરવામાં

આવી શકે છે . MVOC દાહક તરીકે કામ કરી શકે છે અને માથાનો દુ ઃખાવો, ઊબકા, ચક્કર અને
થાક સાથે સંકળાયેલ હોય છે .

ન ધ:કટલાક ગ અ ય કરતા વ ુ ગંભીર
ગંભીર

િત ળ
ૂ અસરો ંુ કારણ બની શક છે . જો તમે

ુ વી ર ાં છો, ક
િત ળ
ૂ અસરો ંુ અ ભ

માં તમે અસર

સાર થાય છે , તો તમને ઘર, એપાટમે ટ અથવા અ ય

ત ઇમારત છોડો યાર

કારની ઇમારત ક યાં સમ યા

હોય, યાં રોકાવાની સલાહથી સંબધ
ં માં ચ ક સક અને સલાહકારથી વાત કરવી જોઈએ.
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જોખમોની આકારણી કરવી
પિરબળો કે

નો આરોગ્ય પર જોખમ વધેલ છે કે કેમ તેની આકારણી કરવા માટે ઉપયોગ

કરી શકાય છે .
આ પિરબળોમાં આનો સમાવેશ થાય છે :


ગ પ્ર યે સંવેદનશીલતા માટે યિક્તઓનું મ ૂ યાંકન
કરવું (બાળકો, વ ૃ અને પહલેથી નબળી આરોગ્ય
વાળા, વધુ સંવેદનશીલ હોઇ શકે છે )



ગ વ ૃિ ની િ થિત



ગ વ ૃિ ની શરત

ગને ઓળખ ંુ
તમારા ઘરમાં ગને ઓળખવાનુ ં હંમેશા એક સંપ ૂણર્ દૃ યમાન િનરીક્ષણ સાથે શ કરવુ.ં
િનરીક્ષણ મકાન માિલક અથવા એક યોગ્યતા ધરાવતા પયાર્ વરણીય સલાહકાર ારા કરી
શકાય છે .

અિતશય આદ્રર્તા એ હંમેશા ગ વ ૃિ નુ ં મુખ્ય ઘટક છે . પાણીનાં પ્રવાહો અને અિધક
આદ્રર્તાના અ ય

ોતો માટે માળખાનુ ં પરીક્ષણ કરો. ગની વ ૃિ

આ પ્રથમ ક્ષેત્ર છે . ગ એવી િનમાર્ ણ સામગ્રી પર સારી રીતે વ ૃિ

માટે શોધ કરવા હેત ુ
કરે છે કે

માં

સે યુલોઝ સામેલ હોય છે . તેથી, સે યુલોઝ ધરાવતી બધી િનમાર્ ણ સામગ્રી (એટલે કે,
સીલીંગ ટાઇ સ, િજ સમ બોડર્ , બહાર નીકળે લા ખીલા, લાકડાના ઉ પાદો, વગેરે) તેન ુ ં
ગ માટ

ાં શોધ :ંુ




કોઈપણ ક્ષેત્રમાં કે યાં ભેજ હોય અથવા યાં પ ૂર આ યુ ં હોય
ભ યતિળયા, ખ ૂબ જ નાની જગ્યાઓ, કાતરીયા

ંુ શોધ :ંુ



િદવાલ કે છતમાં ડાઘા પડવા કે



તી , ખરાબ ગંધ.

સતત વધતા જાય છે અને રં ગ બદલે છે .
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ય ૂ જસીર્ િનવાસીઓ માટે માગર્દિશર્કા

સલાહકાર અથવા ઉપચાર ક
કંપનીનાં પ્રિતિનિધને પ ૂછો કે

ટરને િન ુ ત કરવા માટ

ૂળ ૂત

તેમના ઇ પેકટરોએ ગ આકારણી કાયર્ માટે કોઈ

પ્રકારની િવશેષ તાલીમ લીધેલી હતી કે કેમ (સલાહકાર લાઇસ સ જુ ઓ, પ ૃ ઠ 7).

ક

ટ્રે ક્ટરને આ પ્રકારના કાય કરવાનાં

તેમના અનુભવ િવશે અને સમાન પ્રો ક્ સ
ારા સંદભ માટે પ ૂછો.

િવિવધ કંપનીઓ પાસેથી અનુમાનો
મેળવો, કારણ કે તેમાં ઘણો તફવત હોઇ શકે
છે . ખાતરી કરો કે બધા ક ટ્રે ક્ટર એક જ કાયર્
પર જ બોલી લગાવી ર ાં છે . અનુમાનો
િવગતવાર અને પ ૂરી પાડવામાં આવતી બધી
સેવાઓનો સમાવેશ કરતા હોવા જોઈએ.
તેમાં નમ ૂના લેવાં, િડઝાઇન કરવા, બદલવા
અથવા કોઈપણ ક્ષિતને સુધારવાની સેવાઓનો સમાવેશ થઇ શકે છે . ખાતરી કરો કે ક ટ્રે ક્ટર
ફોન પર અંદાજ આપવા કરતા કાયર્ થળ પર આવે. અ ય અનુમાનો કરતા ઘણા ઓછા હોય
તેવા અનુમાન માટે સાવચેત રહો. ઓછા અનુમાનનો અથર્ એમ નથી કે ક ટ્રે ક્ટર સારું કાયર્
નહીં કરશે, પરં ત ુ તમે સંદભ તપાસવાની અને કામની શ આત પહેલાં શુ ં કરવામાં આવશે
તેન ુ ં લેિખત, િવગતવાર વણર્ન મેળવવાની ખાતરી કરો.

 દરે ક ક

ટ્રે ક્ટર સાથે વાત કરો અને બરાબર જાણી લો કે તેઓ કામ પર શુ ં કરવાનાં છે .

જો કંઈક યોગ્ય ન લાગે, તો ક ટ્રે ક્ટરને પસંદ કરતા પહેલાં શુ ં કરવામાં આવશે, તે માટે
સલાહથી સંબિં ધત વધુ જાણકારી મેળવો. જો તમને ખાતરી ન હોય કે કામ થાિનક ઇમારત
કોડનાં િનયમોનુ ં પાલન કરે છે કે નહીં, તો ક ટ્રે ક્ટરને આગળ વધવાની પરવાનગી આપવા
પહલા થાિનક ઇમારત કોડ ઑિફસનો સંપકર્ કરો.

ક

ટ્રે ક્ટર પાસે કયા પ્રકારનો જવાબદારી વીમો છે તે જાણો. તે કયા પ્રકારનો વીમો છે , તે

શુ ં આવરે છે અને તેની કવર કરે લી રકમ કેટલી છે તે પ ૂછો. વીમો શુ ં આવરે છે તે માટે જો
તમને ખાતરી ન હોય, તો તમને ખાતરી કરવાની જ ર છે કે તે ગ અથવા માઇક્રોબાયલ
કાયર્ આવરી લે છે .
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ય ૂ જસીર્ િનવાસીઓ માટે િદશા સ ૂચનો disસલાહકાર અથવા ઉપચાર ક

ટરને િન ુ ત કરવા માટ

ૂળ ૂત ટ સ

પ ૂછપરછ અને બોલી પ્રિક્રયા દરિમયાન ક ટ્રેક્ટર તમને કેવી રીતે જવાબ આપે છે તેની ન ધ લો.
શું ક ટ્રે ક્ટર સમયસર તમને વળતો કૉલ કય છે ? શું તે અથવા તેણી સમય પર દે ખાયા છે ? શું તેણે
અથવા તેણીએ તમારા બધા પ્ર ોના જવાબ અથવા તેમનું સંબોધન કરી શકે તે

ોતોને પ્રદાન કરવા માટે

પ્રયાસ કય છે ? ક ટ્રે ક્ટરને િનયુક્ત કરવા પહેલાં આ પ્રકારનાં પ્ર ો માટે નાં તમારા જવાબોને યાનમાં લો.

ઇમારત

ગ મુક્ત હોઇ શકતી નથી. તે ક ટ્રે ક્ટરને ટાળો કે

તમારા ઘરને ગ મુક્ત બનાવવાનો

દાવો કરે છે .

 કંપની સામે ફિરયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી કે કેમ તે શોધવા માટે ફેડરલ ટ્રેડ કિમશન, ગ્રાહક
સંરક્ષણ કચેરી અને બેટર િબઝનેસ યુરોનો સંપકર્ કરો. ક ટ્રે ક્ટર પાસે ય ૂ જસીર્માં લીડ અથવા એ બે ટોસ
કાયર્ કરવા માટે લાઇસ સ પણ હોઇ શકે છે . જો તેઓએ પાસે કોઈ પણ કાયર્ અ યાસના ઉ લંઘનો કયાર્
હોય તો તે જાણવા તમે ઉ ોગમાં લાઈસ સ આપનાર કાયાર્લયનો સંપકર્ પણ કરી શકો છો. આ
કાયાર્લયોનો સંપકર્ કેવી રીતે કરવો તે માટે જાણકારી માટે સંદભ િવભાગ (પ ૃ ઠ 15) જુ ઓ.

 પરીક્ષણ તેમજ ઉપચાર કરાવવા માટે એક અલગ કંપનીનો ઉપયોગ કરવાનું િવચારો. સમાન
કંપનીનો ઉપયોગ કરવો તે િહતોનો સંઘષર્માં રજૂ કરી શકે છે અને તેને ટાળવું જોઈએ.

 સલાહકારે લેિખત િનરીક્ષણ અહેવાલ પ્રદાન કર જોઈએ કે

માં, િનરીક્ષણ કરે લા બધા ક્ષેત્રોનો સાર,

ગ વ ૃિ નું કારણ, સમ યાની કાળજી કેવી રીતે રાખવી અને કોઈપણ નમ ૂનાનાં પિરણામો, સામેલ હોય છે .

ૂછવા માટની સેવાઓ
પાણી ભરાવાની સમ યા રોકવા માટે એક યોજનાની િવનંતી કરો - ગનો
સંપ ૂણર્પણે ઉપચાર કરી શકાય તે પહેલાં, પાણીનાં

ોતને દુ ર ત કરવું જોઈએ.

ફ ત ગ િનર
માટ

ૂછશો નહ !

ગનો ઉપચાર કરવા માટે યોજનાની િવનંતી કરો - એક વાર પાણીની
ભરાવાની સમ યા સુધરી જાય, તે પછી ગનો ઉપચાર કરી શકાય. ઉપાય ક ટ્રે ક્ટર િનયુક્ત કરતી વખતે
આ યોજના મહ વપ ૂણર્ હશે.

જો પરીક્ષણ કરવામાં આવશે - તો પ ૂછો કે તે કેમ કરવામાં આવશે, કયાં પ્રકારનું પરીક્ષણ કરાશે અને
પરીક્ષણ અહેવાલ મને શું જણાવશે.

ણ
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સં ૂણ ૃ ય મ િનર

ણ અને આકારણી શા માટ જ ર છે ?

એક સંપ ૂણર્ દૃ યમાન િનરીક્ષણ અને આકારણી એ

ગ સમ યા

હોવા અંગેની જાણકારી મેળવવા માટેની એક સૌથી મહ વપ ૂણર્
પ્રિક્રયા છે . દૃ યમાન િનરીક્ષણ અને આકારણી પાણી ભરાવુ/િરસાવ
ં
અથવા વધુ પડતા ભેજ

ારા પ્રભાિવત થઈ શકે તેવા ક્ષેત્રોનું

પરીક્ષણ કરશે અને ગ વ ૃિ ને ઓળખશે.
પાણી ભરાવાની સમ યા

ુ ારવી અને ગનો ઉપાય
ધ

જો દૃ યમાન િનરીક્ષણ દરિમયાન ગ સમ યા ઓળખવામાં આવે છે , તો ગને સાફ કરવાની યોજના
સાથે, પાણી/ભેજ સમ યા(ઓ)ને સુધારવા માટે યોજના, બનાવવાની અને અમલ કરવાની જ ર છે .
દૃ યમાન િનરીક્ષણ ારા મેળવેલ જાણકારીનો ઉપયોગ નીચે આપેલી રીતે એક યાવસાિયક સલાહકારને
મદદ માટે કરી શકાય:
]

]

]

ભેજનાં

ોતને ઓળખવું

થી ગ સમ યાને દૂ ર કરવાનો પ્રયાસ કરતા પહેલા તેને સુધારી શકાય..

ગ વ ૃિ ની હદ નક્કી કરવામાં મદદ કરવી.

જો જ ર હોય, તો ગના નમ ૂના લેવાની યોજના
બનાવવામાં મદદ કરે છે (વધુ પરીક્ષણો સલાહ યોગ્ય છે
અને/અથવા જ રી છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે “ક્યારે
ગના નમ ૂના લેવા/પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે ”
શીષર્કવાળો અનુભાગ જુ ઓ).

]

કોઈ પણ ગ દૂ ષણ સમા ત કરવા માટે િક્રયા યોજના
બનાવવામાં મદદ કરવી.

]

જો પાણી, કે

ગનું કારણ બ યું હોય, તેમાં મળપાણી

અથવા અ ય જોખમી પદાથ સામેલ હોય, તો ક્ષેત્રને
આકારણી, સાફ અથવા તેન ું િવશુ ીકરણ કરવા માટે વધારાના પગલાંઓની જ ર છે .
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ગનાં ન ૂના લેવા

ાર જ ર છે ?

પ
ૃ યા યાન રાખો: જો ૃ ય મ તપાસણી દશાવે છે તે ગની હાજર છે ,વધારા ંુ
પર

ણ જ ર નથી.
એકવાર

ગની સમ યા ઓળખાઇ જાય, પછી તેને

બદલે કોઈ પણ ભેજની સમ યાઓને ઠીક કરવા અને
ગના ચેપને સાફ કરવા માટે , સંસાધનોનો ઉપયોગ
કરવાનું બહેતર રહેશે.
તપસણી દર યાન

તેમ છતાં, જો દ યક્ષમ

ગ મળતી નથી, તો હજી પણ

ઉપલ ધ હોવાની શંકા હોય, તો પરીક્ષણ જ રી હોય
શકે છે . પરીક્ષણ હંમેશા યોગ્યતા ધરાવતી યિક્ત

ારા જ થવું જોઈએ (સલાહકાર

લાઇસેિ સંગ, પ ૃ ઠ 7 જુ ઓ). તમારા થાિનક વા ય મંત્રાલય તમારી મદદ કરી
શકે છે અથવા તમારે

ગ ચેપનું મ ૂ યાંકન કરવામાં િવશેષજ્ઞ અથવા તેમાં

અનુભવી હોય તેવા પયાર્વરણીય સલાહકારનો સંપકર્ કરવો જોઈએ.
જો ગનાં નમ ૂના લેવાનું જ રી હોય, તો નમ ૂનાઓ િનમાર્ ણ સામગ્રીઓ, ધ ૂળ અથવા
હવામાંથી એકિત્રત કરી શકાય છે અને ગ દૂ ષણ હદને નક્કી કરવામાં મદદ કરશે.
ગ નમ ૂનાઓ ભેગા કરવા, તે સલાહકારને હાજર ગ પ્રજાિતઓ, એકત્રીકરણ અને
ગ સિક્રય રીતે વધે છે કે કેમ તે નક્કી કરવામાં મદદ કરશે.

સામા ય ર તે ફ ત ન ૂના લે ,ંુ
સમ યાની હદ ંુ
ણકાર

ગ અને ભેજ

ૂ યાંકન કરવા માટ જ ર

દાન કર ંુ નથી.

પૃ ઠ 9

ય ૂ જસીર્ િનવાસીઓ માટે િદશાસ ૂચનો

ન ૂના લેવાની યોજનાઓ
યારે નમ ૂના લેવાનું જ રી હોય, યારે તેને
તપાસ સાથે જોડીને લેવાની જ ર છે . આ
ઇમારતની

હાલની

િ થિતની

ચોક્કસ

આકારણી પ્રદાન કરે છે . આ પ ૂણર્ કરવા માટે,
નમ ૂના

લેવા

માટે

એક

િવશેષ

યોજના

બનાવવી જોઈએ.
ે ઠ નમ ૂના લેવાની યોજના તે છે કે
શંકા પદ ભેજ વ ૃિ ના ક્ષેત્રોમાં નમ ૂના લેવા
માટે તૈયાર કરવામાં આવી હોય અને તે ક્ષેત્રથી શા માટે નમ ૂના લેવાયા તે
જાણકારી સામેલ કરતા હોવી જોઈએ. સામા ય નમ ૂનાઓ કે

સલાહકાર ારા

એકિત્રત કરી શકાય તેમાં: જ થો, સપાટી, ધ ૂળ અને હવાનાં નમ ૂનાઓ સામેલ
છે .
વધારાના પરીક્ષણમાં ઘરમાં સંબિં ધત ભેજનું મ ૂ યાંકન અને શંકા પદ ક્ષેત્રોમાં
િનમાર્ ણ સામગ્રીના

ગની માિહતી લેવી સામેલ છે . શંકા પદ સપાટી અને

િનમાર્ ણ સામગ્રીનાં જ થાબંધ નમ ૂનાઓનું પરીક્ષણ પણ કરી શકાય છે .

ય ૂ જસીર્ િનવાસીઓ માટે િદશાસ ૂચનો
ણકાર ક
તર ક

ગ િનર
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ણ અને આકારણીનાં પ રણામ

દાન કરાવી જોઈએ

તપાસણી અને આકારણીના પિરણામોની અંિતમ
િરપોટર્ માં પ ટ પે ચચાર્ થવી જોઈએ. અંિતમ
િરપોટર્ માં ત્રણ ઘટકો હોવા જોઈએ: કરવામાં આવી
હતી તે તપાસણીનો સારાંશ; ગની િ થિતનો સારાંશ
અને ઓળખાયેલ ભેજની િ થિતઓનો સારાંશ.
િરપોટર્ ના દરે ક ઘટકનું વણર્ન નીચે આપેલ ું છે :

તપાસણી સારાંશ



કરવામાં આવેલી તપાસણીનો સારાંશ આપે છે અને કઈ ક્ષેત્રોની તપાસ કરવામાં
આવી હતી તેનો ઉ લેખ કરે છે .



તપાસણી અને આકારણી કરવામાં વપરાયેલ ટેિક્નક્સની િવગત આપે છે .

આ તાની મા હતીનો સારાંશ



પાણી અને ભેજના અિતક્રમણના



પાણી અને/અથવા ભેજ આવવાની સમ યાના ઉકેલમાટે લેવાતા જ રી પગલાંનો

ોતને ઓળખે છે .

ઉ લેખ કરે છે .

ગ મા હતીનો સારાંશ



િવશેષ થાનો, અસરગ્ર ત ક્ષેત્રોનો અનુમાિનત આકાર અને વ ૃિ

ારા સંક્રિમત

પાયા.



ગ વ ૃિ

ારા સંક્રિમત ક્ષેત્રોનો આકાર તરોમાં વગીર્કૃત હોવો જોઈએ. આ ઉપચાર

કાયર્ યોજના બનાવવામાં મદદ પ થશે.



ઉપિ થત હોય શકે તેવા દૂ ષણો (ખાસ કરીને ગટરના પ્રવાહ અથવા પ ૂરનું પાણી)
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ધ
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યાઓ

જો ગ સમ યા જણાય, તો આવી િ થિતઓ તરફ યાન આપવા માટે પગલાં લેવા
જ રી છે . સંપિ ને થતા વધુ નુકસાન અને વધુ ફેલાવાને રોકવા માટે ઉપાય
આવ યક છે . ગના ફેલાવાના ઉપાચાર માટે યુનાઇટે ડ ટે સ એનવાયમેર્ંટલ
પ્રોટે ક્શન એજ સી ારા િવશેષ પગલાં દશાર્ વવામાં આ યા છે .

માં નીચેના

મુ ાઓનો સમાવેશ થાય છે :
]
]
]

ભેજના

ોતને ઓળખવા અને સુધારવા.

ગ ધરાવતી સામગ્રીઓને દૂ ર કરવી અને/અથવા સાફ કરવી.
કોઈપણ પુનઃિનમાર્ ણ અથવા બાંધકામ કાયર્ કરતા પહેલાં ગને દૂ ર

કરવી અને ખાતરી કરવી તે ભાગ સંપ ૂણર્ પણે સ ૂકો છે .
USEPA પણ ન યું છે કે ગનો નાશ કરવો જ મહ વપ ૂણર્ નથી પરં ત ુ તેને સાફ્ર
કરતા રહો કારણ કે મ ૃત ગ એલ િનક રહે છે . USEPA નો સપકર્ કેવી રીતે કરવો
તે અંગે માિહતી માટે સંદભ િવભાગ (પ ૃ ઠ 16) જુ ઓ.

ગને કોણે સાફ કર ંુ જોઈએ ?
ગ ઉપચાર કાયર્ “કોણે” કરવું જોઈએ તે નક્કી કરવું હંમેશા સરળ હોત ું
નથી. ગની વ ૃિ થી સંક્રિમત નાના ક્ષેત્રો (દા.ત. 10 વગર્ ટ કરતા ઓછા),
મકાન માિલક અથવા ભવનની સારસંભાળ
રાખનાર કમર્ચારી (એપાટર્ મે ટ અને
સહ વામીઓ માટે) કાયર્ કરવામાં સક્ષમ હોઇ
શકે છે . મોટા ક્ષેત્રો (દા.ત. 100 વગર્ ટથી
વધુ), ગ અને પયાર્વરણીય દૂ ષણ સાફ
કરવાના અનુભવી એવા યોગ્ય કો ટ્રાક્ટર
િનયુક્ત કરવા જોઈએ. 10 થી 100 વગર્ ટના સંક્રિમત ક્ષેત્રો માટે કોઈ
િન ણાતની સલાહ લેવી જોઈએ. કો ટ્રાક્ટરની પસંદગી કેવી રીતે કરવી તે
અંગે માિહતી માટે પ ૃ ઠ 5 જુ ઓ.

ય ૂ જસીર્ િનવાસીઓ માટે માગર્દિશર્કા
િનર
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ણ સેવાઓ માટ ચેક લ ટ

તપાસણી
Q

થોડા અલગ-અલગ સલાહકાર પાસેથી િકંમતો મેળવો.

Q

એક સલાહકારને પસંદ કરો (પ ૃ ઠ 5 જુ ઓ).

Q

થનારા કાયર્ માટે એક કો ટ્રાક્ટ કરો.

Q

અિતિરક્ત ભેજના

Q
Q

ોત માટે તપાસ કરવા માટેના ક્ષેત્રો.

ગના લક્ષણ, અિતશય ગ અથવા અિતશય આદ્રર્તા માટે આકારણી કરવા માટેના ક્ષેત્રો
શું નમ ૂના લેવાનું પ ૂણર્ થશે? જો થઈ જાય, તો સલાહકાર ારા નમ ૂના શા માટે લેવામાં

આવશે અને નમ ૂના લેવાની યોજના (તે કે દશાર્વવુ,ં કેટલા નમ ૂના, ક્યાં લેવા લેવામાં આવશે,
વગેરે)નું પ ટીકરણ થવું જોઈએ.
Q

જો ગ મળે અને નાણાંકીય જોગવાઈ હોય, તો

ને કારણે પાણી ગરકે છે તે ક્ષિતના

સમારકામ, ક્ષિતગ્ર ત વ તુઓ અને ભવન સામગ્રીઓને દૂ ર કરવા, ગનો ઉપચાર કરવા અને
ઉપચાર પ ૂણર્ થાય પછી અંિતમ પરીક્ષણ માટે કયા પ ૂવર્-દૂ િષતતા તરો ઉપચાર કરનાર
કો ટ્રાક્ટરે પ ૂરા કરવા જોઈએ તે નક્કી કરવા એક ઉપચાર યોજના બનાવવી જોઈએ.
Q

કોઈપણ નમ ૂના લેવામાં આવે કે ઉપચાર કરવામાં આવે તે પહેલાં દૃ યક્ષમ તપાસ કરવાનું

સુિનિ ત કરો.

ૃ ય મ તપાસના પ રણામ પે:
Q

અિતિરક્ત ગના

ોતો અને ઘરનું સમારકામ કરવા અને સમ યા ઠીક કરવા માટે શ ૂ

કરવાની જ ર છે તે નક્કી કરો.
Q

નમ ૂના લેવાનુ/પરીક્ષણ
ં
કરવાની જ ર છે કે કેમ તે, જો હોય, તો ક્યા પ્રકારના નમ ૂના

લેવા, કેટલા નમ ૂના લેવા, લાગત વગેરે નક્કી કરો.
એકવાર તપાસણી, પર

ણ અને ન ૂના લેવા ંુ

ૂણ થઈ

ય યારબાદ:

Q

સલાહકારને િરપોટર્ િવશે સમજાવા અને પિરણામનું અથર્ઘટન કરવા કહો.

Q

સલાહકારે

Q

આ સમયે, તમારે

Q

એકવાર ઉપચાર પ ૂણર્ થઈ જાય પછી, ઘરમાં ગનું તર પા ં સામા ય પર થઈ ગયું છે

ગ ઉપચાર કરવા માટે એક યોજના બનાવવી જોઈએ.
ગ ઉપચાર કંપની િનયુક્ત કરવાનું શ કરવું જોઈએ

તે નક્કી કરવા માટે વધુ પરીક્ષણ થવું જોઈએ (ઉપચાર પહેલાં નક્કી કરાયેલ).
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ઉપચાર
ગ સાથે કાયર્ કરવુ ં જોખમકારક છે , તેથી કાયર્ કોણ કરી ર ું છે તેને યાનમાં લીધા િવના, કાયર્
કરનારાઓ તેમજ ઉપભોક્તાનુ ં રક્ષણ કરનારા કાયર્ િસ ાંતો િનયુક્ત હોવાની જ ર છે .
કાયર્ કરનારાઓ હાથના મોજા,

ાસો

ાસનુ ં સાધન, રક્ષણા મક કપડાં અથવા કેટલાક પ્રકારના

આંખ સંરક્ષણોથી સંરિક્ષત હોવાની જ ર છે . તેમજ, અ ય ભાગ પર ગ ફેલાવાથી રોકવા માટે
કાયર્ ક્ષેત્ર િનિહત હોવુ ં જ રી છે .
જન સેવા માટે , NJ DOH એવી કેટલીક કંપનીઓની સ ૂિચ રાખે છે કે

ગનો ચેપ ફલાવવાનુ ં

મ ૂ યાંકન કરવામાં અને ઉપચાર કાયર્માં મદદ પ થઈ શકે છે . ગ્રાહકોએ વયંને તેની ખાતરી
કરવામાં સજાગ રહેવ ુ ં જોઈએ કે તેઓએ િનયુક્ત કરે લા કો ટ્રાક્ટસર્ તે કાયર્ કરવા માટે યોગ્યતા
ધરાવે છે . કો ટ્રાક્ટરની પસંદગી કેવી રીતે કરવી તે અંગે માિહતી માટે પ ૃ ઠ 5 જુ ઓ. NJ DOH
સ ૂિચ શોધવા માટે પ ૃ ઠ 16 પર “ટ્રે ડ ફમર્, ક ટ ટંસ એ ડ ફ સર્” હેઠળની િલંક જુ ઓ.

ગ ઉપચારની ચેક લ ટ
Q

થોડા અલગ-અલગ ક ટ્રે ક્ટરની િકંમતો મેળવો.

Q

એક સલાહકારને પસંદ કરો (પ ૃ ઠ 5).

Q

કાયર્ પ ૂરું કરવા માટે કો ટ્રે ક્ટ કરો.
કરવામાં આવશે તેનાથી તમે વાકેફ રહેવાની ખાતરી કરો.

Q
Q

ખાતરી કરો કે

ુ (દા.ત. ગાલીચા, કાગળંવી
માં ગ થયા છે તે બધી િછદ્રવાળી વ તઓ

ુ વગેરે.) કાઢી નાંખવી જોઈએ અને તેને ન ટ કરી દે વી
વ ત ુઓ, ગાદી પાથરે લી વ તઓ
જોઈએ.
Q

દૂ િષત માળખાકીય ઘટકોનો ઉપાય થવો જોઈએ (તમારા સલાહકાર ારા તૈયાર કરાઈ

હતી તે યોજનામાં
Q

વ ત ુઓનો ઉપચાર કરવાનો છે તેનો ઉ લેખ કરે લો હોવો જોઈએ).

એકવાર ઉપચાર પ ૂણર્ થઈ જાય પછી, ઘરમાં ગના તરો સામા ય સીમાઓની અંદર

છે તેની ખાતરી કરવા માટે વધુ પરીક્ષણ થવુ ં જોઈએ. ફરી ઉપભોગ માટે કયા તરો સુરિક્ષત
માનવામાં આવશે તેનાથી સંબિં ધત ઘટાડો કરવા પ ૂવેર્ તમારા સલાહકારને કહો.
Q

દૂ ર કરે લી ભવન સમાગ્રીઓની બદલી માટે બાંધકામ શ થઈ શકે છે .
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સંદભ
ચ ો:

કેટલાક િચત્રો Aerotech લેબોરે ટરીઝ અને EMSL લેબોરે ટરીઝના સૌજ યથી
છે
મા હતી:


અમેિરકન કો ફર સ ઑફ ગવમેર્ ટલ ઇ ડિ ટ્રયલ હાઇજીિન સ,
“Bioaerosols: આકારણી અને િનયંત્રણ” ACGIH, 1330 Kemper Meadow Drive, Cincinnati, OH, 45240, ISBN: 882417-29-1, 1999.



ય ૂ યોકર્ સીટી િડપાટર્ મે ટ ઑફ હે થ, બરે ઉ ઑફ એનવાયનર્મે ટલ
એ ડઓ

ુ ેશનલ િડિસઝ એિપડેિમયોલોજી, “ઘરે લ ૂ વાતાવરણમાં
પ

ફંગસની આકારણી અને ઉપચાર અંગે િદશાસ ૂચનો”, નવે બર 2000.


યુ.એસ. એનવાયનર્મે ટલ પ્રોટે ક્શન એજ સી. ઑિફસ ઑફ એર એ ડ
રે િડએશન, ઇનડોર એનવાયનર્મે ટ િડિવઝન, “ કુલ અને યાવસાિયક
ભવનોમાં ગનો ઉપચાર” EPA 402-K-01-001, માચર્ 2001.

સંપક મા હતી:
ુ ર, એનવાયનર્મે ટલ એ ડ ઓ
NJ DOH ક ઝ મ
ઇ વાયરન. એ ડ ઓ

ૂપેશનલ સિવર્સ,

ૂપેશનલ હે થ એસેસમે ટ પ્રોગ્રામ

609-826-4950
NJ િડપાટર્ મે ટ ઑફ ક યુિનટી અફેસર્. લીડ લાસિ સંગ
609-633-6224
NJ િડપાટર્ મે ટ ઑફ લેબર એ ડ વકર્ ફોસર્ ડેવલપમે ટ, એ બે ટોસ

લાઇસિ સંગ 609-633-2159
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સંદભ
વેબ

ગે મદદ પ મા હતી:

NJ DOH
ફ સર્, ક સ ટ સ અને રે િમડેશન ફ સર્:
http://www.nj.gov/health/iep/mold_ta.shtml
વધારાની િલંક્સ:
http://www.nj.gov/health/iep/mold_links.shtml
FTC, ઉપભોક્તા સંરક્ષણ કચેરી
https://www.ftccomplaintassistant.gov/
બહેતર યાસાય કાયાર્લય
http://www.bbb.org/us/Contact-BBB/
યુ.એસ. એ વાયરનમે ટ એજ સી
http://epa.gov/mold/

ય ૂજસીર્ િડપાટર્ મે ટ ઑફ ક યુિનિટ અફેસર્, લોકલ િબિ ડંગ કોડ ઓિફસ
http://www.state.nj.us/dca/divisions/codes/publications/pdf_ora/
muniroster.pdf
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ય ૂજસીર્ િડપાટર્ મે ટ ઑફ હે થ
ુ ર, એનવાયરનમે ટલ અને ઓ
ક ઝ મ
એનવાયરનમે ટલ અને ઓ

ુ ેશનલ હે થ સિવર્સ
પ

ુ ેશનલ હે થ અસે મે ટ પ્રોગ્રામ
પ

પી.ઓ.બૉક્સ 369
ટ્રે ટન, ય ૂજસીર્ 08625-0369

ફોન: 609-826-4950
ફેક્સ: 609-826-4975
વેબસાઇટ: www.nj.gov/health/iep

C2079 (Gujarati)

