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شاور ٹرے

ریپ کے بغیر شاور ٹرے* کو براہ راست 
نکاسی آب کے پائپ سے منسلک کیا جاتا 

ہے۔

*ٹریپ کو اینٹی سیفونیج پائپ کے ذریعہ ہوادار بنایا جانا چاہئے یا واٹر مہر کے نقصان کو روکنے کے لئے تعمیر 
کرنا چاہئے۔
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رہائشی یونٹوں کے نکاسی آب کے پائپوں/ نالیوں اور سینیٹری کی متعلقہ تنصیبات 

کے معائنہ اور دیکھ بھال سے متعلق رہن� اصول

�ام داخلی نکاسی آب کے پائپوں اور اس سے وابستہ سینیٹری کی متعلقہ 

تنصیبات کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جانا چاہئے، جبکہ مندرجہ ذیل تصاویر 

میں رسخ ڈاٹ والی الئنوں کے نشان زد کردہ حصوں پر خصوصی توجہ دی 

جانی چاہئے۔

اگر درج ذیل میں سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو براہ مہربانی فوری 

طور پر اپنے بلڈنگ مینجمنٹ آفس کو اطالع دیں یا معائنے / مرمت کے 

لئے کسی کوالیفائیڈ بلڈنگ پیشہ ور / کنٹریکٹر کا بندوبست کریں۔

نکاسی آب کے پائپوں یا نالیوں / سینیٹری کی 
متعلقہ تنصیبات سے بدبو آ رہی ہے

نکاسی آب کے پائپوں / سینیٹری کی متعلقہ 
تنصیبات میں کریکس پڑتے ہیں یا زنگ آلود داغ 

بنتے ہیں

ڈھیلی پائپ بریکٹس

نکاسی آب کے پائپوں / سینیٹری کی متعلقہ 
تنصیبات میں رساؤ یا رکاوٹ

پانی کے ذخیرہ سے وقتاً فوقتاً نکلنے والے بلبلے

اوپری منزل کے فرشی 
نکاسی آب سے جڑا ہوا

یو-شکل کا ٹریپ

عمومی نکاسی آب 
کے پائپ

پائپ بریکٹ

بوتل ٹریپ

سنک نکاسی آب کے پائپ

نکاسی آب کے پائپوں میں رکاوٹ سے بچنے 

کے لئے کسی بھی شے کو پانی کے خانوں 

اور نکاسی آب کے نکاسی راستوں میں مت 

چھوڑیں۔

ہر ہفتہ فرشی نکاسی آب یعنی 

نالی میں تقریباً آدھا لیٹر پانی 

ڈالیں۔ اگر آپ فرشی نالیاں نہ 

ڈھونڈ پائیں، تو براہ مہربانی اپنے 

بلڈنگ مینجمنٹ آفس سے رابطہ 

کریں یا کسی کوالیفائیڈ عمارتی 

پیشہ ور / ٹھیکیدار سے مشورہ 

کریں۔

باتھ رومز میں ضرورت سے زیادہ صالحیت کے ایگزاسٹ 

فینز کو انسٹال نہ کریں۔ استفسارات کے لئے، براہ مہربانی 

عمارت کے کسی کوالیفائیڈ پیشہ ور / ٹھیکیدار سے رابطہ 

کریں۔

فرشی نکاسی آب

یقینی بنائیں کہ سینیٹری کا ہر ساز وسامان مناسب ٹریپ 

کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔

جب باتھ ٹب کی جگہ شاور ٹرے لگائیں، تو یقینی بنائیں 

کہ بعد والے کو مناسب ٹریپ کے ساتھ لگایا جاتا ہے*۔

درست تنصیب کاری

عمومی نکاسی آب کے 
پائپ

عمومی نکاسی آب کے پائپ

باتھ ٹب

موزوں ٹریپ*

موزوں ٹریپ*

واٹر سیل

واٹر سیل

نکاسی آب کے پائپ
نکاسی آب کے پائپ

نکاسی آب کے پائپ

شاور ٹرے

غیردرست تنصیب کاری
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یقینی بنائیں کہ �ام ٹریپس درســت طور پر کام کر رہے ہیں۔ اینٹی ســیفونج 

پائپس یا کچرہ / مٹی کی تنصیب کے اینٹی ســیفونیج ایرئ والوز کے ســاتھ ٹریپس 

کو نہ تو ہٹائیں اور نہ ہی تبدیل کریں، اور اس طرح کے فنکشــن کے بغیر ٹریپ 

کے ذریعے اینٹی ســیفونیج فنکشــن کے ســاتھ کسی ٹریپس کو تبدیل نہ کریں۔
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واشنگ مشین نکاسی آب کے 

بیرونی اخراج کو ایک مناسب 

ٹریپ فراہم کیا جانا چاہیئے اور 

ویسٹ پائپ سے منسلک کرنا 

چاہئے۔

واشنگ مشین کی نکاسی 
آب کا اخراجی پائپ

موزوں ٹریپ

پانی کی سیل یا مہربندی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے، اگر 
کسی کچرے / مٹی کی تنصیب کو ایک سے زیادہ ٹریپ کچرہ / 

مٹی کے پائپ سے منسلک کیا جاتا ہے، تو ٹریپس کو اینٹی 
سیفونیج پائپوں کے ذریعہ ہوادار بنایا جانا چاہئے، جبکہ پانی کی 

سیل یا مہربندی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے کچرہ کی 
تنصیب کے ٹریپس کو اینٹی سیفونج ایئر والوز کے ساتھ یکجا کیا 

جا سکتا ہے۔

اینٹی سیفونیج پائپ

اینٹی سیفونج ایئر والو کے 
ساتھ ٹریپ

اپنے فلیٹ کی صفائی اور جراثیم کشی کرنے اور اچھے ذاتی 
حفظان صحت کو برقرار رکھنے کے لئے محکمہ صحت کے جاری 

کردہ رہنما وصولوں کو مدنظر رکھیں۔

استفسارات کے لئے، براہ مہربانی کال کریں

بلڈنگز ڈیپارٹمنٹ کی ہاٹ الئن 1616 2626 

("1823" کے ذریعہ نمٹا گیا)

بلڈنگز ڈیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ

www.bd.gov.hk/en/index.html

وبا کی روک تھام سے متعلق 
معلومات، صحت مندانہ نکاسی آب

https://bit.ly/3r9TV5Z


