پس از یک حریق :نظافت خانو ای کو تحت تأثیر
حریق بٌده است
هعلْهات ترای هردم

خانو من بٌی دًد می دىذ .چو کار بایذ بکنم؟
اگر خاًَ غوا در اثر حریق صذهَ دیذٍ یا در اثر حریق تیػَ زار تْی دّد هی دُذ تایذ از دضتْرالعول ریل پیرّی کٌیذ.

خانو تان را تيٌیو کنیذ
•

درّازٍ ُا ّ کلکیي ُا را تاز کٌیذًْ .ر آفتاب ّ ُْای تازٍ کوک هی کٌذ کَ تْ رفع غْد.

سطٌح سخت (فرنیچر چٌبی ،دیٌار ً کف اتاق ىا) را بشٌییذ
•

ضطْح درّى خاًَ را تا صاتْى هالین یا هْاد کف کٌٌذٍ ّ آب تػْییذ.

•

ترای دّد ّ دّدٍ هاًذگار ،دضتکع ُای الضتیکی تپْغیذ ّ تا ایي ُا ضطْح ضخت را تػْییذ :چِار تا غع قاغق چایخْری پْدر رختػْیی ّ یک پیالَ کلر
ضفیذ کٌٌذٍ خاًگی ) (household chlorine bleachکَ تَ چِار لیتر آب اضافَ هی غْد .یادتاى تاغذ ُویػَ دضتْرالعول ایوٌی تر رّی ظرف هحتْی
ضفیذ کٌٌذٍ ) (bleachرا رعایت کٌیذ.

•

ّضایل پخت ّ پس را هی تْاى تا کف کٌٌذٍ ُا ّ اب داغ تػْییذ ّ تعذ آى ُا را تا هْاد پْلیع کٌٌذٍ پْلیع کٌیذ تا تغییر رًگ آًِا را ازهیاى تثریذ.

کف پٌش ىای نرم را بشٌییذ (تختخٌاب ىا ً فرنیچری کو دارای تکو باشنذ)
•

فرظ ُای ًرم را تیرّى آّردٍ در هعرض تاد ّ آفتاب قرار دُیذ .تػک ُا را غایذ تتْاى تا کوک یک هرهت کار هتخصص تػک پاک کرد .تقریثا اهکاى
ًذارد تْی دّد را از تالع ُای پر ّ یا اضفٌج رفع ًوْد.

کاال
•

لثاش ُا را در هعرض آفتاب ّ تاد قرار دُیذ.

•

لثاش ُایی کَ تحت تأثیر ّاقع غذٍ را تَ صْرت عادی تػْییذ.

•

ترخی از اّقات هی تْاى تاغطتي تا اضتفادٍ از غع قاغق چایخْری از پْدر رختػْیی ّ یک پیالَ از کلر ضفیذ کٌٌذٍ خاًگی (household chlorine
) bleachدر چِار لیتر آب لکَ ُای هاًذگار ّ تْی دّد را از کاال دّر کرد .پص از غطتي ،در آب پاک ،کاال ُا را آب تکػیذ ّ تَ خْتی آى ُا را خػک
کٌیذ .یادتاى تاغذ دضتکع تپْغیذ ّ ّ دضتْرالعول ایوٌی تر رّی ظرف هحتْی ضفیذ کٌٌذٍ ) (bleachرا رعایت کٌیذ .تایذ هْاظة تْد چْى ایي هخلْط
رًگ کاال را ضفیذ هی کٌذ.

در مٌرد لباس ىایی کو رًی بنذ جا مانذه چی؟
•
•

ایي لثاش ُا را تایذ دّتارٍ غطت چْى تاد ترخی از تْ ُاُی دّد را تردٍ اضت ؛ اها دّدٍ ،ررات ّ خاکطتر هوکي اضت ٌُْز رّی آى ُا تاغٌذ.
غطتي هجذد یقیي ایجاد هی کٌذ کَ جلذ حطاش (هثالً جلذ یک ًْزاد) از هْاد تحریک کٌٌذٍ احتوالی هْرد هحافظت تاغٌذ.

آیا خاکستر ً دًده در خانو اثری بر رًی صحت دارنذ؟
احتوال ایي ًیطت کَ هیساى کن خاکطتر در ضطْح خاًَ اثری تر رّی صحت غوا داغتَ تاغذ.
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