بعد الفٌضانات – العودة إلى المنزل بأمان
معلومات مجتمعٌة

عند العودة إلى منزلكم بعد الفٌضانات ،اتخذوا اإلحتٌاطات الالزمة للحد من إمكانٌة اإلصابة أو المرض أو اإلصابة بداء.

قبل الذهاب إلى عقاركم خذوا بعٌن اإلعتبار ما ٌلً:
•

قد تكون إمدادات الغاز أو الكهرباء معطوبة  -تحتاج هذه المخاطر إلى أن ٌتم التأكٌد بأنها آمنة من قبل كهربائً أو سباك (مواسرجً) مؤهل.

•

قد تتأثر السالمة الهٌكلٌة لمنزلكم والبنٌة ٌ -حتاج هذا األمر إلى ضمان السالمة من قبل مساح بناء مؤهل.

•

إبقاء األطفال والحٌوانات األلٌفة بعٌدا حتى ٌتم اإلنتهاء من التنظٌف.

•

السباحة أو اللعب فً مٌاه الفٌضان هً خطرة نظرا لخطر الغرق والعدوى الجلدٌة المحتملة من خالل تعرض الجروح المفتوحة إلى مٌاه الفٌضان.

ٌمكن أن تشمل المخاطر فً الموقع ما ٌلً:
•

إذا تجمع الغاز داخل المبانً ال تدخنوا أو تستخدموا الكبرٌت أو الوالعات أو غٌرها من اللهب المكشوف .إذا كان ذلك ممكنا ،استخدموا المصابح الٌدوٌة أو
غٌرها من األضواء التً تعمل بالبطارٌات بدال من الشموع.

•

قوموا بإرتداء األحذٌة المضادة للماء القوٌة والقفازات المطاطٌة أو الجلدٌة .وٌمكن أن تكون الحٌوانات البرٌة بما فً ذلك القوارض أو الثعابٌن أو العناكب
محاصرة داخل وحول منزلكم .إن الجروح من الزجاج المكسور والحطام هً أٌضا مشكلة.

•

ٌمكن للبعوض التكاثر بسرعة وٌصبح مصدر إزعاج – قوموا بتغطٌة بشرتكم بالمالبس الملونة الخفٌفة مع األكمام الطوٌلة والسراوٌل ،وإستخدموا مضاد
الحشرات.

•

قد تكون الحٌوانات األلٌفة وغٌرها من الحٌوانات قد القت حتفها ،وتحتاج إلى إزالتها .للحصول على المشورة حول التخلص اآلمن تحدثوا مع المجلس المحلً
الخاص بكم أو طبٌب بٌطري.

•

قد تحتوي المبانً على مواد تحتوي على األسبستوس .خذوا جمٌع اإلحتٌاطات الالزمة عند التعامل مع الحطام الذي ٌحتوي على األسبستوس .وحٌث ٌكون
هناك هدم واسع النطاق ،وإصالح وأعمال تجدٌد تنطوي على المواد التً تحتوي على األسبستوسٌ ،نبغً إستخدام عمال األسبستوس المرخصٌن للقٌام بهذا
العمل.

•

ٌمكن أن تسبب الفٌضانات نمو العفن المفرط ،الذي ٌجب تنظٌفه قبل العودة إلى منزلكم.

•

قد تسبب الفٌضانات بطفح مٌاه الصرف الصحً إلى داخل منزلكمٌ .جب تنظٌف المناطق الملوثة وتطهٌرها.

•

قد تكون مٌاه الشرب ملوثة  -ال تشربوا أي ماء إال إذا عرفتم بأنه آمن.

•

قد تكون المواد الغذائٌة ملوثة أو فاسدة بسبب إنقطاع التٌار الكهربائً.

التنظٌف
ٌوضح التالً كٌف ٌمكنكم حماٌة نفسكم وعائلتكم عند التنظٌف بعد حدوث فٌضان.

النظافة الشخصٌة أمر ضروري
هناك عدد من األمراض المعدٌة ،بما فً ذلك إلتهابات الجهاز الهضمً والتهاب الكبد  ،Aالتً ٌمكن أن تنتشر من خالل االتصال مع األسطح الملوثة بمٌاه
الفٌضانات .وٌزٌد إحتمال المرض عندما ٌحتوي مٌاه الفٌضان على مواد برازٌة من فٌض أنظمة الصرف الصحً أو النفاٌات الزراعٌة أو الصناعٌة.
ال تستخدموا أبدا المٌاه الملوثة لغسل األطباق أو فرك أسنانكم أو غسل أٌدٌكم أو غسل وإعداد الطعام ،أو عمل الثلج أو تحضٌر حلٌب األطفال .سوف تنصحكم
السلطات المحلٌة إذا كانت مٌاه الحنفٌات غٌر صالحة.

دائما إغسلوا أٌدٌكم بالصابون والماء الصالح وإستخدموا المٌاه الذي سبق غلٌها أو تعقٌمها:
•

بعد أنشطة التنظٌف.

•

بعد التعامل مع مواد ملوثة بمٌاه الفٌضان أو الصرف الصحً.

إذا لم ٌتوفر الماء المغلً أو المطهرٌ ،مكنكم إستخدام منتجات الهالم أو المحلول القائمة على الكحول لتعقٌم أٌدٌكم.
إذا تم تعرض أي جرح أو قرحة مفتوحة لمٌاه الفٌضان:
•

حافظوا على نظافتها قدر اإلمكان عن طرٌق الغسل بالماء والصابون وتغطٌتها بضمادة الصقة.

•

اتصلوا بطبٌب للحصول على مزٌد من المشورة حول العالج (مثال إذا كانت هناك حاجة للتطعٌم ضد التٌتانوس).

•

إذا حدث إحمرار أو تورم أو إفرازات أطلبوا العناٌة الطبٌة الفورٌة.

للوقاٌة من األمراض:
•

ال تسمحوا لألطفال باللعب فً مناطق مٌاه الفٌضانات.

•

إغسلوا أٌدي األطفال بشكل متكرر (دائما قبل وجبات الطعام).

•

ال تسمحوا لألطفال باللعب باأللعاب التً تضررت من الفٌضانات حتى ٌتم تعقٌمها.

الوقاٌة من األمراض التً سببها المٌاه
•

سوف تخبركم سلطات المٌاه المحلٌة اذا كانت مٌاه الحنفٌات صالحة لإلستخدام.

•

ٌمكن أن ٌكون خزان مٌاه األمطار الموجود فوق األرض الذي لم تغمره مٌاه الفٌضانات أو لم ٌتضرر مالئما لإلستخدام.

•

إذا كنتم تشكون بأن إمدادات المٌاه الخاصة بكم ملوثة بالمواد الكٌمٌائٌة ،فإن الغلٌان ال ٌجعلها صالحة للشرب  -إستخدموا المٌاه المعبأة فً زجاجات فقط.

غلً أو تعقٌم المٌاه ٌمكن أن ٌجعل المٌاه صالحة للشرب.
• إذا كان الماء المغلً تم غلٌه عن طرٌق تسخٌن الماء حتى ٌتم إنتاج تٌار مستمر وسرٌع من فقاعات الهواء من الجزء السفلً من الوعاء أو الغالٌة .الغالٌات
مع مفاتٌح اإلغالق التلقائٌة هً مناسبةٌ .جب توخً الحذر لتجنب وقوع إصابات حارقة.
•

لتعقٌم المٌاه ،أضٌفوا ¾ ملعقة صغٌرة ( 4مل) من مبٌض الكلور المنزلً فً دلو ماء منزلً نظٌف ( 10لتر) .تجنبوا المبٌّضات التً تحتوي على المنظفات
أو العطور .حركوا الماء جٌدا وأتركوه لمدة  30دقٌقة قبل استخدامه.

األطفال وكبار السن معرضون بشكل خاص للخطر من الجفاف .تأكدوا من أنهم ٌشربون الكثٌر من المٌاه الصالحة للشرب (المٌاه المعقمة أو المعبأة فً زجاجات)
حتى ٌتم اإلعالن عن أن إمدادات المٌاه صالحة للشرب.
بالنسبة للرضع ،إستخدموا المٌاه المعبأة فً زجاجات لعمل الحلٌب المجفف وإستخدموا طعام األطفال المعلّب المحضر سلفا.
ٌجب غسل األلعاب المناسبة للتنظٌف بإستخدام محلول من  1.5كوب من المبٌّض المنزلً فً  10لترات من الماء البارد (دلو منزلً) لمدة دقٌقتٌن .قوموا بشطفها
فً مٌاه نظٌفة واتركوا األلعاب تجف بالهواء بعد التنظٌف.

معالجة فٌضان مٌاه الصرف الصحً داخل منزلكم
ٌمكن أن تحتوي مٌاه الفٌضان على مٌاه الصرف الصحً التً تحتوي على البكتٌرٌا والفٌروسات الضارة .إبقوا األطفال والحٌوانات األلٌفة بعٌدا عن المناطق
المتضررة من مٌاه الصرف الصحً حتى ٌتم تنظٌفها .تشمل إجراءات التنظٌف المناسبة:
•

إستخدام القفازات واألحذٌة المطاطٌة ،وحامً العٌن.

•

التخلص من المواد المنزلٌة الملوثة التً ال ٌمكن تنظٌفها أو تعقٌمها ،مثل السجاد ولعب االطفال الطرٌة.

•

تنظٌف وتعقٌم كل المناطق الملوثة بالماء الساخن والمنظفات ،ثم التعقٌم.

•

عدم إستخدام الخراطٌم ذات ضغط المٌاه المرتفع على المواد التً تحتوي على األسبستوس.

•

تنظٌف أوانً الطبخ وأسطح العمل بإستخدام محلول المبٌّض الموضح أعاله.

•

ترك األسطح الصلبة رطبة لمدة  10دقائق قبل الشطف بالماء النظٌف.

•

تعقٌم وتنظٌف المماسح والمكانس والفراشً ٌمحلول المبٌّض.

•

تنظٌف وتجفٌف األحذٌة القذرة وغسل مالبسكم بشكل منفصل بعد التنظٌف.

•

غسل الٌدٌن وأٌة أجزاء متأثرة من جسمكم بالماء والصابون.
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الوقاٌة من المرض الذي سببه الطعام
بعد الفٌضانات ،إرموا:
•

األغذٌة التً تالمست بشكل مباشر مع مٌاه الفٌضانات.

•

أي طعام لدٌه رائحة أو لون أو ملمس غٌر عادي.

•

األطعمة القابلة للتلف (بما فً ذلك اللحوم والدواجن واألسماك والبٌض أو بقاٌا الطعام) التً تركت فوق  5درجة مئوٌة لمدة أكثر من أربع ساعات.

•

األغذٌة المعلبة إذا كان العلبة مفتوحة أو منتفخة أو تالفة.

•

حاوٌات الغذاء مع أغطٌة مبرومة ،أغطٌة مكبوسة ،أغطٌة معقوصة (زجاجات المشروبات الغازٌة) ،أغطٌة مبرومة ،األغطٌة التً تفتح إلى األعلى واألطعمة
المعلبة المنزلٌة.

لتنظٌف العلب المختومة ،التً لٌست منتفخة وسلٌمة والتً تالمست مع مٌاه الفٌضانات:
•

إزالة الملصقات.

•

غسل العلب.

•

تغطٌسها فً محلول المبٌّض لمدة دقٌقتٌن.

•

إعادة وضع ملصق على العلب بواسطة قلم مضاد للماء.

إذا كانت الكهرباء تشتغل ،قوموا بإعادة تجمٌد أو طهً الطعام الذي ذاب ولكن ٌحتوي على بلورات الثلج وحرارته أقل من  4درجات مئوٌة .إذا كان هناك إنقطاع
فً التٌار الكهربائً ،قوموا بتخزٌن المواد الغذائٌة بشكل آمن عن طرٌق إبقاء أبواب الثالجة والفرٌزر مغلقة قدر اإلمكان .قوموا بإضافة كتلة أو ثلج جاف إلى
الثالجة إذا كان من المرجح أن تبقى الكهرباء مقطوعة لفرة أطول من أربع ساعات .قوموا بإرتداء قفازات عند التعامل مع الثلج.

لمزٌد من المعلومات
•

إذا كنت أنت أو أي شخص فً عائلتك ٌشعر بتوعك أطلب المشورة الطبٌة من طبٌبك المحلً.

•

للحصول على مزٌد من المشورة اتصلوا بوحدة الصحة البٌئٌة فً  Department of Health and Human Servicesعلى الرقم
.1300 761 874

•

للحصول على المشورة والمعلومات وإحتٌاطات السالمة المتعلقة بالتعامل مع األسبستوس انتقلوا إلى:
www.asbestos.vic.gov.au
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