راهنمای پاکسازی اماکن مسکونی و عمومی بعد ازسیالب
سیالب نه تنها تقریباً همه چیز را در مسیر خود تخریب می کند ،بلکده مدی تواند ،حدای عوامد بیمداریزا میکریبدی
متع،د مانن،کلیفرم ها م،فوعی باکتر شیگال ییریس هپاتیت  Aی عوام مسدبب بیمدار هدایی چدو تیفوئید ،ی
پاراتیفوئی ،نیز باش. ،از این ری قب از استفاده مج،د از هر یسیله ا انجام پاکساز ی گن،زدایی آ ضریرت دارد.
مواد پاک کننده و سفیدکننده:

* پاک کنن،ه ها خانگی به شما کمک می کنن ،چرک ی کثافات را بع ،از سی از بین ببری . ،
* مواد سفی،کنن،ه که اغلب گن،زدا نیز هستن ،به شما کمک می کنن ،رش ،میکری ارگانیسم ها بیماریزا را که در اثر
یرید سیالب خانه شما را آلوده کرده ان ،متوقف کنی.،
در هر صورت قب از استفاده از هر ماده ا دستورالعم استفاده از آ را ب،قت مطالعه کنی ،ی بکار ببن،ی.،
پاک کننده ها

برا پاکساز سطوح سخت مانن ،دیوارها یسای چوبی کف پوشها ی کاشی ها پاک کنن،ه ها خانگی مانن ،آمونیداک
ی تر س،یم فسفات مناسب هستن. ،تر س،یم فسفات دیوارها یسای چوبی کفپدو هدا بده جدز کدف پدو هدا
مشمعی را تمیز می کن. ،استفاده از مایعات پاک کنن،ه چن ،منظوره خانگی مانن ،مایع ظرفشویی ی یدا پدودر لباسشدویی
می توان ،گ ی ال ریغن ی چربی را از سطوح مورد نظر بزدای. ،آمونیاک با غلظت  5تا  10درص ،در آب می توان ،بدرا
نظافت اجاق ها آشپزخانه پنجره ها ی آینه ها استفاده شود .س،یم تترابورات نیز که به بوراکس معریف است نیز تمیدز
کنن،ه مناسبی برا یسای چوبی دیوارها کف ی سینک ها ظرفشدویی اسدت .بدرا پاکسداز پارچده هدا قابد
شستشو می توانی ،از پاک کنن،ه ها چن ،منظوره خانگی)مانن ،پودر رختشویی (استفاده کنی.،
سفید کننده ها
سفی،کنن،ه ها جرم ها را از بین می برن. ،سفی،کنن،ه ها کلردار ض،عفونی کنن،ه هدم هسدتن. ،اگدر محصدولی دارا
سفی ،کنن،ه باش ،بر ری آ درج میشود" :دارا سفی ،کنن،ه" " همراه با پاک کنن،گی سفی ،هم میکن "،یا" کلردار ".
در فهرست ترکیبات سفی،کنن،ه ممکن است هیپوکلریت س،یم یجود داشته باش.،
برا پاکساز فر ها ی مبلما استفاده از گن،زداها با پایه کلر مناسب است که بای ،پس از رقیق ساز مدورد اسدتفاده
قرار گیرد .نحوه رقیق ساز ی کاربرد این مواد در این راهنما ذکر ش،ه است.
برا گن،زدایی پارچه هایی که کلر برا آنها مضر نیست می توانی ،از آب ژایل یا سایر گن،زداها بر پایده کلدر اسدتفاده
کنی. ،برا گن،زدایی سایر پارچه ها حساس به کلر نیر می توانی ،از لیزیل اسدتفاده کنید. ،لیدزیل از امولسدیو هدا
کرزیل با  50تا  60درص ،کرزیل است .امولسیو ها کرزیل جزی ض،عفونى کنن،ه ها خیلى قو هستن(. ،اگر پارچده
ها پشمی یا ابریشمی هستن ،ترجیحاً برا شستشو آنها از خشکشویی مح کمک بگیری.،
توجه :هرگز سفیدکننده های کلردار را با پاک کننده های حاوی آمونیاک مخلوط نکنید زیرا باعث متصاعد
شدن بخارات سمی می شود.

مراحل پاکسازی
 -1تخلیه آب از محل سکونت
 -2تفکیک وسایل قابل استفاده
 -3تخلیه گل و الی از داخل خانه
-4تمیز کردن دیوارها
الف :برداشتن پوشش یا صفحات روی دیوارها (تا  50سانتیمتر باالتر از خط خیس خوردگی انجام شود)
ب :برداشتن یا کندن پوشش های تزئینی روی دیوار (به منظور تسریع در رسیدن هوا به سطح دیوار و خشک شدن آن ،پوشش های
تزئینی باید از سطح دیوار کنده شوند)
ج :شستشوی سریع گل و الی از روی دیوارها و انجام گندزدایی آنها

آب ی سدردی

آنهدا را

* قب از خشک ش ،گ ی ال ری دیوارها خانه با استفاده از فشار آب بده کمدک شدیلن
شستشو دهی.،
* چن،ین بار شستشو دیوارها را انجام دهی ،تا تمامی گ یال ی رسوبات از ری دیوارشسته شود .در این مرحلده مدی
توانی ،از مواد شستشو دهن،ه مانن ،پودر یا مایع لباسشویی نیز برا نظافت بیشتر استفاده کنی.،
* در مرحله بع ،بایستی دیوارها را با استفاده از مواد مناسب ض ،عفونی کنی. ،بهتر است تمیز کرد را از پایین بده بداال
انجام دهی .،در این مرحله می توانی ،از مواد شیمیایی سفی،کنن،ه مانن ،آب ژایل یا یایتکس ) (NaOClکه در آنها از کلر
استفاده ش،ه است استفاده کنی. ،توجه داشته باشی ،هرگز نبای ،سفی،کنن،ه ها را با مواد شیمیایی حای آمونیاک ترکیب
کنی ،زیرا گاز متساع ،می شود که استنشاق آ خطر مرگ را به همراه دارد.
 -5تمیز کردن کف
الف :شستشوی سربع کف:

برا جلوگیر از تشکی کپک در سطوح کف خانه ی یا کف پو ها چوبی سطح آنها را با فرچه مناسب ی بده کمدک
مواد شستشو دهن،ه مانن ،پودر لباسشویی ی یا تر س،یم فسفات ) 4تا  6قاشق غذاخور در 4لیتر آب ( یدا سدایر مدواد
شوین،ه فاق ،آمونیم تمیز کنی.،
ب :انجام ضدعفونی کف خانه:

بع ،از شستشو کف بایستی گن،زدایی آ را نیز با استفاده از محلول گن،زدا کلردار انجام دهی. ،برا این منظدور بده
ان،ازه نصف فنجا محلول سفی،کنن،ه) آب ژایل یا یایتکس (را در  15لیتر آب ریخته ی سطوح کف را با کمک این محلول
گندزدایی نمایید.

 -6تسریع خشک شدن وکاهش رطوبت

* در صورتی که درکف خانه از کفپو استفاده ش،ه است از آنجا که کفپو ها با جذب رطوبدت متدورم میشدون ،آنها را
ج،ا کنی . ،در صورت امکا می توانی ،از پنکه برا کمک به خشک ش ،سطح استفاده کنی.،
* در صورتی که رطوبت بیری از خانه شما کمتر از رطوبت در داخ است پنجره ها ی درب ها را باز کنی ،تا بده گدرد
هوا کمک کنی. ،در یاقع اگر خارج از خانه آفتابی باش ،احتماالً رطوبت بیری کمتر از داخ خانه است .با ایدن حدال در
هنگام شب شای ،بهتر باش ،درب ها ی پنجره ها بسته باشن ،چو رطوبت افزایش می یاب.،
* درب کم،ها ی کابینت ها را باز ی کشوها آنها را خارج کنی ،تا سریعتر خشک شون ،ی رطوبت داخ خانه نیز کمتر
شود.
* برا تسریع خشک ش ،یسائ چوبی که احتمال رش ،کپک بر ری آنها بیشتر است می تدوا دمدا اتداق را تدا 10
درجه سانتیگراد باالتر برد.
* بع ،از تمیز کرد یسای چوبی می توا از رن ها چوبی مقایم ض ،کپک برا رن آمیز آنها ی جلوگیر از رش،
مج،د کپک استفاده کرد.
* توجه داشته باشی ،کلیه یسائ چوبی خیس ش،ه تا ح،اکثر  48ساعت بع ،از سیالب بای ،نظافت ی خشک شون ،تدا از
رش ،کپک بر ری آنها جلوگیر شود.

 -7نظافت و جلوگیری از رشد کپک
* کپک ها انواعی از قارچ هستن ،که در شرایط طبیعی محیط پی،ا می شون ،ی اغلب مشک ساز نیسدتن ،مگدر آنکده در
داخ خانه شریع به رش ،کنن ،ی تکثیر یابن. ،در چنین شرایطی یاکنش ها آلرژیک به کپک ها شایعترین اثر به،اشتی
آنها است که می توان ،فور ی یا با تأخیر بریز کن. ،کپک ها همچنین می توانن ،منجر به حمالت آسمی در افدراد کده
مبتال به آسم ی دچار آلرژ به کپک هستن ،شون . ،عالیه بر این چده در افدراد دارا آلدرژ ی چده افدراد بد،ی آلدرژ
قرارگرفتن در معرض کپک می توان ،باعث تحریک چشم ها پوست بینی گلو ی ریه شود .بهترین ری برا کنترل رش،
کپک کنترل رطوبت است .در این خصوص به موارد زیر توجه داشته باشی:،
* در ایلین فرصت هرگونه نشت آب لوله ها ی مخاز آب را رفع کنی ،ی تمام سطوح را به خوبی خشک کنی.،
* تمام سطوح سفتی که بر ری آنها کپک رش ،کرده است را به کمک اسکاج ی مواد شوین،ه مانن ،محلدول سدفی،کنن،ه
)یک فنجا سفی ،کنن،ه در هر  1لیتر آب (تمیز ی سپس به خوبی خشک کنی.،
در حین نظافت حتماً از ماسک N95استفاده کنی.،
* مواد ی مصالح متخلخ استفاده ش،ه در سقف یا کف که کپک بر ری آنها رش ،کرده است به دلی نفوذ کپک به خل
ی فرج آنها امکا نظافت کام ن،ارن ،ی بایستی تعویض شون.،
* سطوحی را که بر ری آنها کپک رش ،کرده است بتونه یا رن نکنی. ،قب از رن کرد بایسدتی ایدن سدطوح کدامالً
تمیز ی خشک شون.،
احتیاطات و هشدارهای بهداشتی در خصوص استفاده از مواد گندزدا و سفید کننده:
*هرگز سفی،کنن،ه ها کلردار را با پاک کنن،ه ها حای آمونیاک مخلوط نکنی ،زیدرا باعدث متصداع ،شد ،بخدارات
سمی می شود.
*مواد سفی ،کنن،ه گن،زدا ی پاک کنن،ه دیر از دسترس کودکا نگه،ار شون. ،

*در هنگام استفاده از این مواد از یسای حفاظت فرد ( دستکش -ماسک ی  )...استفاده شود ی در صورت تماس این مواد
با چشم ی پوست با آب فرایا شستشو داده شود .
*در صورت اینکه بصورت اتفاقی خورده شون ،ضمن پرهیز از تحریک به استفراغ سریعاً بده نزدیکتدرین مرکدز به،اشدتی
درمانی مراجعه نمایی. ،
*در محیط بسته ی ب،ی تهویه از این مواد استفاده نکنی ،ی در زما استفاده از سدفی ،کنند،ه ی سدایر ترکیبدات کلدر دار
تهویه مناسب تامین شود .

