Μεηά από ππξθαγηά: θαζαξηζκόο
ζπηηηνύ πνπ έρεη πιεγεί από
ππξθαγηά
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλόηεηα

Το σπίτι μοσ μσρίζει καπνό. Τι να κάνω;
Αλ ην ζπίηη ζαο έρεη θαηαζηξαθεί από ππξθαγηά ή κπξίδεη θαπλό εμαηηίαο ηεο ππξθαγηάο αθνινπζήζηε ηηο παξαθάηω
νδεγίεο.

Αερίστε το σπίτι σας
• Αλνίμηε πόξηεο θαη παξάζπξα. Τν θωο ηνπ ήιηνπ θαη ν θαζαξόο αέξαο ζπκβάινπλ ζηελ απνκάθξπλζε ηεο
νζκήο.
• Πιύλεηε ηηο επηθάλεηεο (έπηπια, ηνίρνπο θαη παηώκαηα).

Πλύνετε τις επιυάνειες (έπιπλα, τοίτοσς και πατώματα)
• Πιύλεηε ηηο επηθάλεηεο κέζα ζην ζπίηη ζαο κε ειαθξύ ζαπνύλη ή απνξξππαληηθό θαη λεξό.
• Εάλ ν θαπλόο θαη ε αηζάιε δελ έρνπλ θύγεη, θνξέζηε ιαζηηρέληα γάληηα θαη πιέλεηε κε ηα εμήο πιηθά: ηέζζεξα
έωο έμη θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ απνξξππαληηθό ξνύρωλ θαη έλα θιπηδάλη νηθηαθήο ριωξίλεο κέζα ζε ηέζζεξα
ιίηξα λεξό. Θπκεζείηε πάληνηε λα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο πάλω ζην δνρείν ριωξίλεο.
• Πιέλεηε ηα καγεηξηθά ζθεύε κε απνξξππαληηθό θαη δεζηό λεξό θαη γπαιίζηε ηα κε έλα θαηάιιειν πξνϊόλ
ζηίιβωζεο γηα λα αθαηξέζεηε ηνλ απνρξωκαηηζκό.

Πλύνετε τα έπιπλα (έπιπλα με ταπετσαρία και κλινοσκεπάσματα)
• Αεξίζηε ηα έπηπια κε ηαπεηζαξία έμω ζηνλ ήιην θαη ηνλ αέξα. Τα ζηξώκαηα ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ από
εηδηθό επηζθεπή ζηξωκάηωλ. Είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα αθαηξέζεηε ηε κπξωδηά ηνπ θαπλνύ από πνππνπιέληα
καμηιάξηα ή αθξνιέμ.

Ροστισμός
• Αεξίζηε ηα ξνύρα έμω ζηνλ ήιην θαη ηνλ άλεκν.
• Πιύλεηε ηα ξνύρα πνπ ίζωο έρνπλ πεηξαρηεί ωο ζπλήζωο.
• Μπνξείηε λα πιύλεηε επίκνλνπο ιεθέδεο θαη νζκέο θαπλνύ από ηα ξνύρα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο έωο έμη
θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ απνξξππαληηθό ξνύρωλ θαη έλα θιπηδάλη νηθηαθήο ριωξίλεο ζε ηέζζεξα ιίηξα λεξνύ.
Μεηά ην πιύζηκν, μεπιύλεηε ηα ξνύρα κε θαζαξό λεξό θαη ζηεγλώζηε ηα θαιά. Θπκεζείηε λα θνξάηε γάληηα θαη
αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο αζθαιείαο ζην δνρείν ριωξίλε. Να πξνζέρεηε θαζώο απηό ην κίγκα μεζωξηάδεη ηα
ξνύρα.

Τι γίνεται με τα ρούτα ποσ έμειναν στην απλώστρα;
• Πξέπεη λα ηα μαλαπιύλεηε γηαηί παξ’ όιν πνπ ν αέξαο κπνξεί λα αθαηξέζεη ιίγν ηε κπξωδηά ηνπ θαπλνύ,
κπνξεί λα έρνπλ αθόκα πάλω ηνπο αηζάιε, κηθξά ζθνππίδηα θαη ηέθξα.
• Ξαλαπιέλνληάο ηα εμαζθαιίδεηε ηελ πξνζηαζία επαίζζεηεο επηδεξκίδαο (όπωο γηα παξάδεηγκα, ηελ επηδεξκίδα
ηνπ κωξνύ) από πηζαλόλ εξέζηζκα.

Υπάρτοσν επιπτώσεις στην σγεία από την τέυρα και αιθάλη στο σπίτι μοσ;
Τα ρακειά επίπεδα ηέθξαο ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ζπηηηνύ κάιινλ δε θαίλεηαη λα βιάπηνπλ ηελ πγεία ζαο.
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Ο γιατρός σας
Σε πεξίπηωζε πνπ εζείο ή θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο αληηκεηωπίζεη νπνηεζδήπνηε επηπηώζεηο πγείαο εμαηηίαο
ηνπ θαπλνύ ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ζαο.
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