پظ اص آتش عْصیً :ظافت خاًَ دّدآلْد
اطالعات تشای جاهعَ هحلی

خاًَ هي توی دود هی دُذ .چَ کارُایی تایذ اًجام دُن؟
اگر خانه شما از آتش خسارت دیده است و یا بدلیل آتش سوزی جنگلی بوی دود می دهد ،باید دستورالعل های زیر را انجام دهید:

جزیاى ُوا را در خاًَ تزقزار کٌیذ
• دسب ُا ّ پٌجشٍ ُا سا تاص کٌیذًْ .س آفتاب ّ ُْای تاصٍ تْی ًاهطلْب سا اص تیي هی تشًذ.

سطوح سخت (هثلواى ،دیوارُا و سهیي) را شستشو دُیذ
• عطْح داخل خاًَ سا تا آب ّصاتْى هالین یا هْاد شْیٌذٍ شغتشْ دُیذ.
• تشای دّد ّ دّدٍ هاًذگاس ،دعتکش العتیکی تپْشیذ ّ عطْح سا تا هحلْل صیش تشْییذ :چِاس تا شش لاشك چای خْسی پْدس شْیٌذٍ سا تا یک
لیْاى آب ژاّل (ّایتکظ) ّ چِاس لیتش آب هخلْط کٌیذ .تَ یاد داشتَ تاشیذ کَ ُویشَ دعتْسالعول ُای ایوٌی هٌذسج تش سّی ظشف آب ژاّل
(ّایتکظ) سا سعایت کٌیذ.
• لْاصم آشپضخاًَ سا هی تْاًیذ تا آب گشم ّ هْاد شْیٌذٍ شغتشْ دُیذ ّ تا اعتفادٍ اص هادٍ تشاق کٌٌذٍ هٌاعة سًگ سفتگی آًِا سا اص تیي تثشیذ.

وسایل روکش دار پارچَ ای و ًزم (هثلواى دارای روکش پارچَ ای و رخت خواب) را شستشو دُیذ
• تگزاسیذ هثلواى سّکش داس دس خاسج اص خاًَ صیش ًْس آفتاب ّ دس هعشض تاد ُْا تخْسًذ .اهکاى شغتشْی تشک ُا تْعظ هتخصص تعویش
تشک اهکاى پزیش اعت .سفع تْی دّد اص تالش ُای پش یا اتشی تمشیثا غیش هوکي اعت.

الثسَ
• تگزاسیذ الثغَ دس خاسج اص خاًَ دس صیش ًْس آفتاب ّ دس هعشض تاد ُْا تخْسًذ.
• کلیَ لثاط ُای دّدآلْد سا هثل هعوْل تشْییذ.
• لکَ ُای عخت ّ هاًذگاس ّ تْی دّد الثغَ سا تعضی ّلت ُا هی تْاى تا تشکیة چِاس تا شش لاشك چای خْسی پْدس سختشْیی تا یک لیْاى
آب ژاّل ّ چِاس لیتش آب شغتشْ داد .پظ اص شغتشْ ،الثغَ سا تا آب تویض آب کشیذٍ ّ آًِا سا تخْتی خشک کٌیذ .تَ یاد داشتَ تاشیذ دعتکش
تپْشیذ ّ دعتْسالعول ُای ایوٌی هٌذسج تش سّی ظشف آب ژاّل (ّایتکظ) سا سعایت کٌیذ .هشالة تاشیذ چْى ایي هحلْل هی تْاًذ سًگ لثاط
ُا سا تثشد.

لثاس ُایی کَ روی تٌذ رخت ُای شستَ شذٍ هاًذٍ تودًذ را چَ کار تایذ کزد؟
• ایي لثاط ُا تایذ هجذدا شغتَ شًْذ ،چشا کَ هوکي اعت تاد تْی آًِا سا گشفتَ تاشذّ ،لی دّدٍ ،رسات هعلك ّ خاکغتش ُوچٌاى هوکي اعت تش
سّی آًِا تالی هاًذٍ تاشذ.
• شغتشْی هجذد تاعث هی گشدد پْعت حغاط (تشای هثال ،پْعت ًْصاد) دس هماتل عْاهل حغاعیت صا هحفْظ تواًذ.

آیا وجود دودٍ و خاکستز در خاًَ تز سالهت هي تأثیز خواُذ گذاشت؟
هیضاى کن خاکغتش تش سّی عطْح خاًگی تٌذست عالهتی سا تَ خطش هی اًذاصد.
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