Μεηά από πιεκκύξα: επηζηξνθή
ζην ζπίηη κε αζθάιεηα
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλόηεηα

Όηαλ επηζηξέςεηε ζην ζπίηη ζαο κεηά από πιεκκύξα, πάξηε πξνθπιάμεηο γηα λα κεηώζεηε ηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ,
αζζέλεηαο ή λόζνπ.

Ππιν πάηε ζηο ζπίηι ζαρ εξεηάζηε ηα ακόλοςθα:
•
•
•
•

Τα ειεθηξηθά είδε θαη ηα είδε θπζηθνύ αεξίνπ κπνξεί λα έρνπλ θαηαζηξαθεί - πξέπεη λα εμεηαζηνύλ αλ είλαη αζθαιή
από εηδηθεπκέλν ειεθηξνιόγν ή πδξαπιηθό.
Η δνκηθή αθεξαηόηεηα ηνπ ζπηηηνύ θαη νη δνκέο ηνπ κπνξεί λα επεξεαζηνύλ - πξέπεη λα δεηήζεηε από έλαλ εηδηθό
γεσκέηξε λα εμεηάζεη αλ είλαη αζθαιήο.
Απνκαθξύλεηε ηα παηδηά θαη ηα θαηνηθίδηα δώα έσο όηνπ ηειεηώζεη ην θαζάξηζκα.
Τν θνιύκπη ή ην παηρλίδη ζε λεξό πιεκκύξαο είλαη επηθίλδπλν επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο λα πληγείηε θαη πηζαλόλ λα
κνιπλζεί ην δέξκα ζαο από αλνηρηέο πιεγέο όηαλ έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο πιεκκύξεο.

Οι κίνδςνοι ζηο σώπο ηυν κηιπίυν μποπεί να ζςμπεπιλαμβάνοςν ηα εξείρ:
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Δάλ έρεη ζπζζσξεπζεί ζην εζσηεξηθό ησλ θηηξίσλ θπζηθό αέξην, κελ θαπλίδεηε νύηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπίξηα,
αλαπηήξεο ή άιιεο γπκλέο θιόγεο. Αλ είλαη δπλαηόλ, ρξεζηκνπνηήζηε θαθνύο ή άιιν θσηηζκό πνπ ιεηηνπξγεί κε
κπαηαξία αληί γηα θεξηά.
Να θνξάηε αλζεθηηθέο αδηάβξνρεο κπόηεο θαη ιαζηηρέληα ή δεξκάηηλα γάληηα. Άγξηα δώα, όπσο ηα ηξσθηηθά, θίδηα θαη
αξάρλεο κπνξεί λα έρνπλ παγηδεπηεί κέζα θαη γύξσ από ην ζπίηη ζαο. Τα θνκκάηηα από ζπαζκέλα γπαιηά θαη ζπληξίκκηα
δεκηνπξγνύλ επίζεο πξόβιεκα.
Τα θνπλνύπηα κπνξεί λα αλαπαξαρζνύλ γξήγνξα θαη λα γίλνπλ ελνριεηηθά - λα θαιύπηεηε ην δέξκα ζαο κε
αλνηρηόρξσκα ξνύρα κε καθξηά καλίθηα θαη παληειόληα, θαη λα ρξεζηκνπνηείηε εληνκναπσζεηηθό.
Απνκαθξύλεηε ηα θαηνηθίδηα θαη ηα άιια δώα πνπ έρνπλ πεζάλεη. Γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή απνκάθξπλζή
ηνπο λα κηιήζεηε κε ην δήκν ή ηνλ θηελίαηξό ζαο.
Τα θηίξηα κπνξεί λα έρνπλ πιηθό πνπ πεξηέρεη ακίαλην. Λάβεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο θαηά ην ρεηξηζκό
ζπληξηκηώλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. Όηαλ ην πιηθό εθηεηακέλεο θαηεδάθηζεο, επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ θαη αλαθαίληζεο
πεξηέρεη ακίαλην, ζα πξέπεη λα πξνζιάβεηε εηδηθό αδεηνύρν πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα απνκαθξύλεη ηνλ ακίαλην.
Οη πιεκκύξεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξβνιηθή αλάπηπμε κνύριαο, ηελ νπνία πξέπεη λα θαζαξίζεηε πξηλ
επηζηξέςεηε λα κείλεηε ζην ζπίηη ζαο.
Οη πιεκκύξεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξρείιηζε ιπκάησλ κέζα ζην ζπίηη ζαο. Οη κνιπζκέλεο πεξηνρέο πξέπεη λα
θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη.
Τν πόζηκν λεξό κπνξεί λα έρεη κνιπλζεί - κελ πίλεηε ην λεξό εθηόο αλ γλσξίδεηε όηη είλαη αζθαιέο.
Τα ηξόθηκα κπνξεί λα έρνπλ κνιπλζεί, ή λα ράιαζαλ ιόγσ ηεο δηαθνπήο ξεύκαηνο.

Καθαπιζμόρ
Παξαθάησ εμεγείηαη πώο κπνξείηε λα πξνζηαηέςεηε εζάο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο όηαλ πξόθεηηαη λα θαζαξίζεηε ην ζπίηη
ζαο κεηά από πιεκκύξα.

Η πποζυπική ςγιεινή είναι απαπαίηηηη
Μηα ζεηξά κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γαζηξεληεξηθώλ κνιύλζεσλ θαη ηεο επαηίηηδαο Α, κπνξεί
λα κεηαδνζνύλ από ην λεξό ηεο πιεκκύξαο όηαλ έξρεζηε ζε επαθή κε επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί. Η πηζαλόηεηα λα
αζζελήζεηε απμάλεηαη όηαλ ην λεξό από ηηο πιεκκύξεο πεξηέρεη πιηθό από πεξηηηώκαηα (θόπξαλα) από ηελ ππεξρείιηζε
ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο, ηα γεσξγηθά ή βηνκεραληθά απόβιεηα.
Με ρξεζηκνπνηείηε πνηέ κνιπζκέλν λεξό γηα λα πιύλεηε ηα πηάηα, ηα δόληηα, ηα ρέξηα ζαο, λα πιύλεηε θαη λα
πξνεηνηκάζεηε ηξόθηκα, λα θηηάμεηε πάγν ή λα πξνεηνηκάζεηε βξεθηθέο ηξνθέο. Οη ηνπηθέο αξρέο λεξνύ ζα ζαο
ελεκεξώζνπλ αλ ην λεξό ηεο βξύζεο είλαη αζθαιέο.

Πάληα λα πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνύλη θαη αζθαιέο λεξό θαη ρξεζηκνπνηήζηε λεξό πνπ έρεηε βξάζεη ή απνιπκάλεη:
• Γηα δξαζηεξηόηεηεο κεηά ηνλ θαζαξηζκό.
• Αλ κεηαρεηξηζηείηε αληηθείκελα πνπ κνιύλζεθαλ από ηηο πιεκκύξεο ή ηελ απνρέηεπζε.
Δάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν βξαζηό ή απνιπκαζκέλν λεξό, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξντόληα πνπ έρνπλ σο βάζε
ηε ινζηόλ ή ην ηδει ηα νπνία πεξηέρνπλ νηλόπλεπκα γηα λα απνιπκάλεηε ηα ρέξηα ζαο.
Αλ έρεηε αλνηθηή πιεγή ή ηξαύκα πνπ έρεη εθηεζεί ζην λεξό από πιεκκύξα:
• Φξνληίζηε ην ζεκείν λα είλαη όζν ην δπλαηό θαζαξό πιέλνληάο ην κε ζαπνύλη θαη θαιύπηνληάο ην κε έλα ιεπθνπιάζη.
• Δπηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό γηα πεξαηηέξσ ζπκβνπιέο θαη ζεξαπεία (ίζσο ρξεηαζηεί λα θάλεηε εκβόιην ηεηάλνπ).
• Δάλ ην ηξαύκα έρεη εξπζξόηεηα, πξήμηκν ή έθθξηζε λα δεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα.
Γηα ηελ πξόιεςε αζζέλεηαο:
•
•
•

Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα παίδνπλ ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη λεξό από πιεκκύξεο.
Πιύλεηε ηα ρέξηα ησλ παηδηώλ ζπρλά (πάληα πξηλ από ηα γεύκαηα).
Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα παίδνπλ κε ραιαζκέλα από ηελ πιεκκύξα παηρλίδηα έσο όηνπ ηα έρεηε απνιπκάλεη.

Ππόλητη αζθενειών από νεπό
•
•
•

Οη ηνπηθέο αξρέο λεξνύ ζα ζαο πνπλ αλ ην λεξό ηεο βξύζεο είλαη αζθαιέο γηα ρξήζε.
Η δεμακελή βξόρηλνπ λεξνύ πνπ είλαη πάλσ από ην έδαθνο θαη δελ έρεη θαηαθιπζηεί από ηηο πιεκκύξεο νύηε έρεη
θαηαζηξαθεί είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε.
Δάλ ππνςηάδεζηε όηη ην λεξό σο ηδηώηεο ιακβάλεηε είναι μολςζμένο με σημικά, δελ γίλεηαη αζθαιέο λα ην πηείηε εάλ
ην βξάζεηε - σπηζιμοποιήζηε μόνο εμθιαλυμένο νεπό.

Μποπείηε να κάνεηε ηο νεπό αζθαλέρ για πόζη εάν ηο βπάζεηε ή ηο απολςμάνεηε.
• Βξάζηε ην λεξό έσο όηνπ δεκηνπξγεζεί έλαο ζπλερήο θαη γξήγνξνο αηκόο θπζαιίδσλ ζηνλ πάην ηεο θαηζαξόιαο ή
ηνπ βξαζηήξα. Οη βξαζηήξεο κε απηόκαην δηαθόπηε είλαη θαηάιιεινη. Πξέπεη λα θξνληίδεηε ώζηε λα απνθεπρζνύλ
εγθαύκαηα θαη ηξαπκαηηζκνί.
• Για ηην απολύμανζη ηος νεπού, πξνζζέζηε ¾ ηνπ θνπηαιηνύ ηνπ γιπθνύ (4 ml) νηθηαθήο ρισξίλεο ζε έλαλ θαζαξό
θνπβά λεξό (10 L). Απνθύγεηε ιεπθαληηθά πνπ πεξηέρνπλ απνξξππαληηθά ή αξώκαηα. Αλαθαηέςηε θαιά ην λεξό θαη
αθήζηε ην λα ζηαζεί γηα 30 ιεπηά πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε.
Τα παηδηά θαη νη ειηθησκέλνη θηλδπλεύνπλ ηδηαίηεξα από ηελ αθπδάησζε. Να πίλεηε άθζνλν θαζαξό λεξό (απνιπκαζκέλν
ή εκθηαισκέλν) κέρξηο όηνπ ε παξνρή πόζηκνπ λεξνύ έρεη θεξπρζεί αζθαιήο.
Γηα ηα βξέθε, ρξεζηκνπνηήζηε εκθηαισκέλν λεξό γηα λα παξαζθεπάζεηε ην γάια ζθόλεο θαη ρξεζηκνπνηήζηε έηνηκα
θνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα κσξνύ.
Πιύλεηε ηα παηρλίδηα πνπ κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ κε έλα δηάιπκκα 1,5 θιπηδάλη νηθηαθήο ρισξίλεο ζε 10 L θξύν λεξό
(νηθηαθόο θνπβάο) γηα δύν ιεπηά. Ξεπιύλεηε κε θαζαξό λεξό θαη αθήζηε ηα έμσ ζηνλ αέξα λα ζηεγλώζνπλ.

Διασείπιζη ηηρ ςπεπσείλιζηρ λςμάηυν μέζα ζηο ζπίηι ζαρ
Τν λεξό πιεκκύξαο κπνξεί λα πεξηέρεη ιύκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ επηβιαβή βαθηήξηα θαη ηνύο. Κξαηήζηε ηα παηδηά θαη
ηα θαηνηθίδηα δώα καθξηά από πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί από ιύκαηα έσο όηνπ θαζαξηζηνύλ. Οη παξαθάησ είλαη
θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο απνξξύπαλζεο:
Χξεζηνπνηείηε γάληηα από ιαζηηρέληα γάληηα θαη κπόηεο, θαη πξνζηαζία καηηώλ.
Πεηάμηε ηα κνιπζκέλα νηθηαθά αληηθείκελα πνπ δελ θαζαξίδνληαη ή απνιπκάλνληαη, όπσο ην ραιί θαη ηα ινύζηξηλα
παηρλίδηα παηδηώλ.
• Καζαξίζηε θαη απνιπκάλεηε όιεο ηηο κνιπζκέλεο πεξηνρέο κε δεζηό λεξό θαη απνξξππαληηθό, ζηε ζπλέρεηα, λα
απνιπκάλεηε.
• Μελ ρξεζηκνπνηείηε πίδαθεο λεξνύ πςειήο πίεζεο ζε αληηθείκελα πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην.
• Καζαξίζηε ηα ζθεύε καγεηξηθήο θαη επηθάλεηεο παξαζθεπήο ρξεζηκνπνηώληαο ην δηάιπκκα ρισξίλεο πνπ
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
• Αθήζηε ηηο ζθιεξέο επηθάλεηεο λα κνπζθέςνπλ γηα 10 ιεπηά πξηλ ηηο μεπιύλεηε κε θαζαξό λεξό.
• Απνιπκάλεηε ηηο ζθνπγγαξίζηξεο, ζθνύπεο θαη βνύξηζεο κε ην δηάιπκκα ρισξίλεο.
• Καζαξίζηε θαη ζηεγλώζηε ηα ιεξσκέλα ππνδήκαηα θαη πιύλεηε ηα ξνύρα ζαο μερσξηζηά κεηά ηελ απνξξύπαλζε.
• Πιύλεηε ηα ρέξηα ζαο θαη άιια κέξε ηνπ ζώκαηόο ζαο πνπ ίζσο έρνπλ επεξεαζηεί κε ζαπνύλη θαη λεξό.
•
•
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Ππόλητη αζθένειαρ από ηπόθιμα
Μεηά από πιεκκύξα, πεηάμηε ηξόθηκα όπσο:
•

Τξόθηκα πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ην λεξό ηεο πιεκκύξαο.

•

Τξόθηκα πνπ έρνπλ αζπλήζηζηε κπξσδηά, ρξώκα ή πθή.

•

Αινηώζηκα ηξόθηκα (όπσο θξέαο, πνπιεξηθά, ςάξη, απγά θαη θαγεηό πνπ πεξίζεςε) ηα νπνία έρνπλ κείλεη έμσ ζε
ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 5 °C γηα πεξηζζόηεξν από 4 ώξεο.

•

Κνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα πνπ αλνίρηεθαλ, έρνπλ δηνγθσζεί ή θαηαζηξάθεθαλ.

•

Γνρεία ηξνθίκσλ κε βηδσηά θαπάθηα, ηάπεο θαη θαπάθηα όπσο γηα κπνπθάιηα αλαςπθηηθώλ, θαη θάζε είδνπο θαπάθηα
θαζώο θαη θνλζεξβνπνηεκέλα από ζαο ηξόθηκα.

Γηα λα θαζαξίζεηε ηα δνρεία πνπ είλαη ζθξαγηζκέλα θαη άζηθηα, θαη δελ είλαη δηνγθσκέλα ηα νπνία δελ έρνπλ έξζεη ζε
επαθή κε ην λεξό πιεκκύξαο:
•

Αθαηξέζηε ηηο ηακπέιεο.

•

Πιύλεηε ηα θνπηηά.

•

Βπζίζηε ηα ζε ιεπθαληηθό δηάιπκκα γηα δύν ιεπηά.

•

Γξάςηε πάλσ ηνπο θαηλνύξγηεο εηηθέηεο κε αδηάβξνρν καξθαδόξν.

Δάλ ηο πεύμα είναι ανοισηό, βάιηε ηα ζηελ θαηάςπμε μαλά ή καγεηξέςηε ηα ηξόθηκα πνπ έρνπλ απνςπρζεί θαη
πεξηέρνπλ θξπζηάινπο πάγσλ θαη είλαη θάησ από 4 °C. Δάλ ην πεύμα είναι κλειζηό, δηαηεξήζηε ηα ηξόθηκα αζθαιή
θξαηώληαο ηηο πόξηεο ηνπ ςπγείνπ θαη ηεο θαηάςπμεο γηα όζν ρξόλν γίλεηαη. Πξνζζέζηε πιάθεο πάγνπ ή ζηεγλό πάγν
ζην ςπγείν ζαο εάλ ην ξεύκα πξόθεηηαη λα είλαη θιεηζηό γηα πάλσ από ηέζζεξεο ώξεο. Να θνξάηε γάληηα όηαλ ρεηξίδεζηε
πάγν.

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ
•

Δάλ εζείο ή θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα από ην γηαηξό ζαο.

•

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ην Τκήκα Πεξηβαιινληηθήο ηνπ Department of Health and Human
Services ζην 1300 761 874.

•

Γηα ζπκβνπιέο, πιεξνθνξίεο θαη αζθαιεηζηηθά κέηξα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό ακηάληνπ απεπζπλζείηε ζην:
www.asbestos.vic.gov.au

Δμνπζηνδνηήζεθε θαη εθδόζεθε από ηελ Κπβέξλεζε ηεο Βηθησξίαο 1 Treasury Place, Melbourne.
© Πνιηηεία ηεο Βηθησξίαο, Department of Health and Human Services, February 2016.
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