Μεηά ηελ ππξθαγηά: Αζθαιήο
επηζηξνθή ζην ζπίηη
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλόηεηα

Τα ζπίηηα, ηα ππόζηεγα θαη άιια θηίξηα ή θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ θαεί ζε δαζηθή ππξθαγηά είλαη πηζαλό λα
δεκηνπξγήζνπλ θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία, όπσο αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα πέζνπλ, πνπ είλαη αηρκεξά, θάξβνπλα
πνπ ζηγνθαίλε, θαηεζηξακκέλα ειεθηξηθά θαιώδηα, δηαξξνή θπζηθνύ αεξίνπ θαη εηνηκόξξνπνη ηνίρνη.
Τα επηθίλδπλα πιηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέρεηε κεηά από ππξθαγηά ζπκπεξηιακβάλνπλ:
•
•
•
•

ακίαλην
ζηάρηε, εηδηθά από επεμεξγαζκέλε μειεία πνπ έρεη θαεί (όπσο ρξσκησκέλνπ αξζεληθηθνύ ραιθνύ ή (‘CCA’)
ζθόλε
θεπεπηηθά ή αγξνηηθά ρεκηθά

•
•
•
•

θηάιεο αεξίνπ LP
θάξκαθα
κέηαιιν θαη άιια ππνιείκκαηα από θακέλεο νηθηαθέο ζπζθεπέο
άιιεο γεληθά ρεκηθέο νπζίεο (γηα παξάδεηγκα, πξντόληα θαζαξηζκνύ).

Διέγμηε κε ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο αλ είλαη αζθαιέο λα επηζηξέςεηε ζην ζπίηη ζαο. Όπνπ είλαη
δπλαηόλ, απνθεύγεηε ηελ είζνδν ησλ παηδηώλ ζε θακέλεο θαηνηθίεο. Αλ ρξεηαζηεί λα κπνύλε, βεβαησζείηε γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο αλά πάζα ζηηγκή.

Πποζηαηεςηείηε
Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά ξνύρα όπσο:
• αλζεθηηθά ππνδήκαηα θαη ρνληξά γάληηα δνπιεηάο
• νιόζσκεο θόξκεο κηαο ρξήζεο (κε καθξηά καλίθηα θαη παληειόληα)
• κάζθεο πξνζώπνπ P2.
Μπνξείηε λα δεηήζεηε έλαλ εμνπιηζκό κε πξνζηαηεπηηθέο νιόζσκεο θόξκεο, γάληηα θαη κάζθεο πξνζώπνπ από ην
δήκν ζαο ή από ην θέληξν απνθαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο.
Όηαλ εηνηκάδεζηε λα θύγεηε από ην ζπίηη, παθεηάξεηε κέζα ζε ζαθνύια ζθνππηδηώλ ηα γάληηα ζαο, ηηο νιόζσκεο
θόξκεο θαη ηε κάζθα πξνζώπνπ. Πιύλεηε ηα ρέξηα ζαο κεηά ηελ αθαίξεζε κνιπζκέλσλ ξνύρσλ θαη αληηθεηκέλσλ.
Καζαξίζηε ηα παπνύηζηα ζαο πξηλ ηα μαλαβάιεηε.

Χειπιζμόρ αποβλήηων
Γελ είλαη αζθαιέο λα απιώζεηε ή λα αλαθαηέςεηε ηε ζηάρηε πνπ είλαη γύξσ από ην ζπίηη ζαο, ηδηαίηεξα αλ είρε
θαεί μύιν επεμεξγαζκέλν κε ρξσκησκέλν αξζεληθηθό ραιθό CCA. Δάλ ηα πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην ζην ζπίηη
ζαο ή άιιεο θαηαζθεπέο έρνπλ θαηαζηξαθεί, κπνξεί ηώξα λα είλαη βιαβεξά.

Τπόθιμα
Όια ηα ηξόθηκα πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί από ηελ ππξθαγηά ή έρνπλ επεξεαζηεί από ηε δέζηε πξέπεη λα πεηαρηνύλ.
Πεξηιακβάλνληαη όια ηα αιινηώζηκα θαη κε αιινηώζηκα ηξόθηκα, γηα παξάδεηγκα, θνλζέξβεο ή ζπζθεπαζκέλα
ηξόθηκα. Λόγσ ηεο δηαθνπήο ξεύκαηνο κπνξεί ηα αιινηώζηκα ηξόθηκα πνπ ήηαλ ζην ςπγείν λα κελ είλαη αζθαιή
γηα θαηαλάισζε.

Δεξαμενέρ νεπού
Οη δαζηθέο ππξθαγηέο παξάγνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο θαπλνύ θαη ζηάρηε, θαη ην λεξό ηεο δεμακελήο ζαο κπνξεί λα
έρεη κνιπλζεί από ηα κπάδα θαη ηε ζηάρηε ή από λεθξά δώα. Αλ ην λεξό έρεη αζπλήζηζηε γεύζε ή ε κπξσδηά, κελ
ην πηείηε θαη κελ ην δώζεηε νύηε ζηα δώα.

Σηπηικέρ δεξαμενέρ
Η ζεπηηθή δεμακελή ζαο κπνξεί λα έρεη απνδπλακσζεί ζηελ ππξθαγηά, νπόηε κελ νδεγείηε νύηε λα παηάηε πάλσ
ηεο. Αλ ππνςηάδεζηε όηη ε ζεπηηθή δεμακελή ζαο έρεη ππνζηεί θπζηθή βιάβε, επηθνηλσλήζηε κε έλαλ αδεηνύρν
πδξαπιηθό γηα λα λα ηελ εμεηάζεη.

Φπονηίζηε ηον εαςηό ζαρ
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, πξνζπαζήζηε λα πεξηνξίζεηε ην ρξόλν πνπ κέλεηε ζην ζπίηη ζαο. Ωζηόζν, εάλ ρξεηαζηεί λα
είζηε εθεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ζπκεζείηε λα θέξεηε καδί ζαο:
• εκθηαισκέλν πόζηκν λεξό
• ηξόθηκα (ηα αιινηώζηκα ηξόθηκα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ ζε θνξεηό ςεγείν (esky) ή ηζάληα κόλσζεο)
• αληειηαθό
• θαπέιν.
Η επηζηξνθή ζην ζπίηη ζαο κπνξεί λα ζαο δεκηνπξγήζεη άγρνο θαη θνύξαζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα θξνληίδεηε ηνλ
εαπηό ζαο. Υπάξρνπλ δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ εηδηθή ζπκβνπιή θαη ππνζηήξημε κέζσ ηεο
αλαθνπθηζηηθήο ηνπηθήο θξαηηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ θέληξνπ απνθαηάζηαζεο.
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