Μεηά από πιεκκύξα: κνύρια θαη ε
πγεία ζαο
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλόηεηα

Η κνύρια είλαη έλα είδνο κύθεηα πνπ δεη ζηε θπηηθή θαη δσηθή ύιε. Η κνύρια αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε πγξνύο
θαη αλεπαξθώο αεξηδόκελνπο ρώξνπο, θαη αλαπαξάγεηαη κε ζπόξνπο. Όηαλ αεξνκεηαθεξόκελνη ζπόξνη κνύριαο
πξνζγεησζνύλ ζε πγξέο θειίδεο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, κπνξνύλ λα αξρίζνπλ λα αλαπηύζζνληαη θαη λα
εμαπιώλνληαη.
Γελ ππάξρεη πξαθηηθόο ηξόπνο γηα ηελ εμάιεηςε όιεο ηεο κνύριαο από εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ε θαιύηεξε
πξνζέγγηζε είλαη λα ειέγρεηε ηελ πεγή πγξαζίαο.

Πώο αλαγλσξίδεηαη ε κνύρια;
Γελ είλαη πάληα εύθνιν λα αλαγλσξίζνπκε ηε κνύρια. Σπρλά καο θαίλεηαη ζαλ «ρλνύδη» ή κνηάδεη κε ιεθέ,
κνπηδνύξα ή απνρξσκαηηζκό. Τα πην ζπλεζηζκέλα ρξώκαηα κνύριαο είλαη ζε καύξν, πξάζηλν ή άζπξν ρξώκα.
Ωζηόζν, ε κνύρια κπνξεί λα είλαη πνιιά άιια ρξώκαηα από γθξη κε πνξηνθαιί έσο θαη θαθέ.

Πώο επεξεάδεη ε κνύρια ηνπο αλζξώπνπο;
Η κνύρια κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξηληθή ζπκθόξεζε, θηέξληζκα, βήρα, ζπξηγκό θαη ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη
λα επηδεηλώζεη ην άζζκα θαη ηηο αιιεξγηθέο θαηαζηάζεηο. Μεγαιύηεξε επαηζζεζία έρνπλ ηα άηνκα κε εμαζζελεκέλν
αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, αιιεξγίεο, ζνβαξό άζζκα ή αζζέλεηεο ησλ πλεπκόλσλ.

Πώο ειέγρεηαη ε αλάπηπμε κνύριαο
Δίλαη γεληθά θαιύηεξν λα αθαηξεζεί ε κνύρια ην ζπληνκόηεξν, όηαλ ηε δείηε ή ηε κπξίζεηε, επεηδή κπνξεί λα
βιάςεη ηηο επηθάλεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο αλαπηύζζεηαη. Όζν πην πνιύ αλαπηύζζεηαη ηόζν κεγαιύηεξε δεκηά
κπνξεί λα πξνθαιέζεη.
Όηαλ εκθαληζηεί κνύρια, ην πξώην πνπ πξέπεη λα θάλεηε είλαη λα βξείηε από πνύ πξνέξρεηαη ε πγξαζία. Μέξε ηνπ
ζπηηηνύ πνπ έρεη ηελ ηάζε λα εκθαληζηεί ε κνύρια πεξηιακβάλνπλ:
• θνπδίλεο, κπάληα θαη πιπζηαξηά ιόγσ ηεο ζπκπύθλσζεο ή ηεο πςειήο πγξαζίαο θαη ηνπο ζσιήλεο πνπ δηαξξένπλ
• ληνπιάπηα θαη γσλίεο ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αεξηζκνύ
• ηνίρνη ή παξάζπξα πνπ εθηίζεληαη ζε ζεξκό αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ θαη θξύν αέξα ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν
• ηνίρνη θαη νξνθέο εμαηηίαο θαθήο κόλσζεο ή βξνρήο πνπ ζηάδεη από ηελ νξνθή.
Χξεζηκνπνηήζηε ζέξκαλζε, κόλσζε θαη εμαεξηζκό γηα ηελ πξόιεςε κνύριαο. Ο επθνιόηεξνο ηξόπνο είλαη λα
αλνίγεηε πόξηεο θαη παξάζπξα. Χξεζηκνπνηήζηε αλεκηζηήξεο εμάηκηζεο όπνπ είλαη δηαζέζηκνη.

Πξνβιήκαηα αλνδηθήο πγξαζίαο
Η αλνδηθή πγξαζία είλαη πγξαζία εδάθνπο πνπ αλεβαίλεη ζην ηνύβιν ή πέηξα ηνπ ηνίρνπ. Ο θαθόο αεξηζκόο ή ε
πγξαζία θάησ από ην δάπεδν επηδεηλώλεη ην πξόβιεκα.
Η αλνδηθή πγξαθία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί εγθαζηζηώληαο κηα θαηλνύξγηα κόλσζε πγξαζίαο ή αδηάβξνρν
θξαγκό ζηνλ ηνίρν. Βεβαησζείηε όηη ηα αλνίγκαηα ζηα ηνύβια θαη νη αεξαγσγνί ζηε βάζε ηνπ ζπηηηνύ ζαο δελ έρνπλ
θαιπθζεί. Έλαο έκπεηξνο ζύκβνπινο αλνηθνδόκεζεο κπνξεί λα ζπζηήζεη άιινπο ηξόπνπο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην
πξόβιεκα.

Μέζνδνη αληηκεηώπηζεο
• Δπηζθεπάζηε πδξαπιηθά πνπ έρνπλ δηαξξνή ή άιιεο βιάβεο ηνπ θηηξίνπ.
• Χξεζηκνπνηήζηε αλεκηζηήξεο εμάηκηζεο ή αλνηρηά παξάζπξα ζην κπάλην όηαλ θάλεηε ληνπο θαη ζηελ θνπδίλα
όηαλ καγεηξεύεηε ή βάδεηε πιπληήξην πηάησλ.
• Η εμαέξσζε ηνπ ζηεγλσηήξα ξνύρσλ λα βιέπεη πξνο ηα έμσ
• Η ειεθηξηθή ζαο ζθνύπα λα είλαη κε θίιηξν ‘HEPA filter.
• Καζαξίζηε ηε κνύρια κόιηο πξσηνεκθαληζηεί.
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Πιεξνθνξίεο πώο λα θαζαξίζεηε θαη λα αθαηξέζεηε ηε κνύρια ζα βξείηε ζην ελεκεξσηηθό θπιάδην: Αυαίρεση της
μούχλας από το σπίτι (Removing mould at home) ζηελ ηζηνζειίδα Health: www.health.vic.gov.au

Είκαη ελνηθηαζηήο ζην ζπίηη πνπ έρεη κνύρια. Πνύ λα απεπζπλζώ γηα
βνήζεηα;
Η κνύρια πνπ αλαπηύζζεηαη κπνξεί λα είλαη ιόγσ ειιαησκαηηθήο θαηαζθεπήο θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί εύθνια.
Ο ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίζεη ηε κνύρια πνπ πξνθαιείηαη από ξήγκαηα ζε ινύθηα ή άιιεο δνκέο ηνπ ζπηηηνύ,
αιιά ν ελνηθηαζηήο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο παληνύ γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ
κνύριαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα.
Οη ελνηθηαζηέο κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Tenants Union of Victoria γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
θαιώληαο ζην (03) 9416 2577.

Θα πξέπεη λα ειέγμσ αλ έρεη κνύρια ην ζπίηη κνπ;
Η κνύρια ζπλήζσο είλαη εκθαλήο, γη’ απηό γεληθά δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ειέγμεηε ην ζπίηη ζαο γηα θάηη ηέηνην.
Δάλ ππνςηάδεζηε όηη ππάξρεη κνύρια, αιιά δελ κπνξείηε λα βξείηε από πνύ πξνέξρεηαη ην πξόβιεκα (κπνξεί λα
θξύβεηαη ζε θνηιόηεηεο ή ζην ηαβάλη), ή αλ έρεηε ήδε ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα κελ εμαπισζεί ε κνύρια θαη
εμαθνινπζείηε λα έρεηε πξνβιήκαηα, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηε βνήζεηα επαγγεικαηία πγηεηλνιόγνπ ή επαγγεικαηία
πεξηβαιινληηθήο πγείαο θαη επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο. Απηνί νη εηδηθνί, κε θάπνην θόζηνο, παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο
ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κνύριαο θαζώο θαη ζπκβνπιέο.

Αλάπηπμε κνύριαο κεηά από πιεκκύξα
Η πιεκκύξα, ε ππεξβνιηθή πγξαζία θαη ηα ζηάζηκα λεξά κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε κνύριαο ζην
ζπίηη ζαο, δεκηνπξγώληαο θίλδπλν γηα ηελ δηθή ζαο θαη ηεο νηθνγέλεηά ζαο ηελ πγεία. Όηαλ επηζηξέςεηε ζην ζπίηη
ζαο, λα πξνζέμεηε εάλ ππάξρεη νξαηή κνύρια ή κπξσδηά κνύριαο. Δίλαη πηζαλό λα ππάξρνπλ πςειά επίπεδα
κνύριαο, αλ ε πιεκκύξα ζην ζπίηη δηήξθεζε γηα πεξηζζόηεξν από δύν εκέξεο.
Τν ζεκαληηθό γηα ηελ πξόιεςε αλάπηπμεο κνύριαο είλαη λα θαζαξίζεηε θαη λα ζηεγλώζεηε ην ζπίηη όζν ην δπλαηόλ
γξεγνξόηεξα (κέζα ζε 48 ώξεο). Πξηλ θαλνλίζεηε ηνλ θαζαξηζκό, λα ζπκάζηε όηη δελ είλαη όινη θαηάιιεινη λα
εξγαζηνύλ ζε ρώξνπο κε πγξαζία, ελδερνκέλσο θάησ από ζπλζήθεο κνύριαο.
Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα θαζαξηζκνύ ή επηζθεπήο
κεηά από πιεκκύξεο:
• παηδηά (θάησ ησλ 12 εηώλ, ηδηαίηεξα ηα βξέθε)
• έγθπεο γπλαίθεο
• άηνκα άλσ ησλ 65 εηώλ
• άηνκα κε εμαζζελεκέλν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, αιιεξγίεο, ζνβαξό άζζκα ή αζζέλεηεο ησλ πλεπκόλσλ.
Να ππνζέζεηε όηη ην ζπίηη ζαο έρεη πηάζεη κνύρια, όηαλ:
• έρνπλ πεξάζεη πάλσ από δύν εκέξεο πνπ έρεη πιεκκπξίζεη
• ε νξαηή αλάπηπμε κνύριαο είλαη εθηεηακέλε (πην πνιύ απ' ό,ηη πξηλ ηελ πιεκκύξα)
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Τν HEPA θίιηξν (αέξαο πςειήο απόδνζεο ζσκαηηδίσλ) είλαη έλα είδνο θίιηξνπ πνπ κπνξεί λα παγηδέςεη έλα κεγάιν πνζό κηθξνζσκαηηδίσλ
ελώ νη άιιεο ειεθηξηθέο ζθνύπεο απιά αλαθπθιώλνπλ ηνλ αέξα ηνπ ζπηηηνύ ζαο.
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• ππάξρεη νξαηή δεκηά από λεξό ή ηζρπξέο νζκέο κνύριαο.
Όζν πην εθηεηακέλε ε εμάπισζε κνύριαο, ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν θίλδπλνο έθζεζεο ηνπ αηόκνπ θαηά ηε
δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ. Δμεηάζηε ην ελδερόκελν επαγγεικαηηθνύ θαζαξηζκνύ αλ ε πιεγείζα πεξηνρή είλαη κεγάιε.
Πξηλ θαζαξίζεηε ή απνκαθξύλεηε ην λεξό - ή ηα θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα από κνύρια, λα ζπκβνπιεύεζηε
νπσζδήπνηε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζαο.

Τη πξέπεη λα θνξάσ γηα λα πξνζηαηέςσ ηνλ εαπηό κνπ από ηε κνύρια ελόο
πιεκκπξηζκέλνπ ζπηηηνύ;
Δάλ επηζθεθζείηε ην ζπίηη ζαο γηα λα πάξεηε πξνζσπηθά αληηθείκελα, ειέγμηε γηα δεκηέο ή λα θάλεηε βαζηθό
θαζαξηζκό αλά κηθξά δηαζηήκαηα:
• Να θνξάηε αλζεθηηθά παπνύηζηα θαη ιαζηηρέληα ή δεξκάηηλα γάληηα
• είλαη πξνηηκώηεξν ηα παπνύηζη ζαο λα είλαη αδηάβξνρα θαη κε ιαζηηρέλεο ζόιεο
• Γελ είλαη ζπλήζσο απαξαίηεην λα θνξάηε αλαπλεπζηήξα εθηόο αλ έρεηε επαηζζεζία ζηε κνύρια.

Πσο λα θαζαξίζεηε ηε κνύρια
Αλ έρεηε απνθαζίζεη λα αθαηξέζεηε ηε κνύρια, βεβαησζείηε όηη έρεηε θαιό εμαεξηζκό θαη θoξέζηε πξνζηαηεπηηθά
ξνύρα όπσο ζθνπθάθη ληνπδ, ιαζηηρέληα γάληηα, γπαιηά πξνζηαζίαο, θόξκεο, θαηάιιεια ππνδήκαηα θαη κάζθεο
πξνζώπνπ ηύπνπ P1 ή P2 (δηαηίζεληαη από ζηδεξνπσιείν).
Γηα πιεξνθνξίεο πώο λα αθαηξέζεηε ηε κνύρια δείηε ην πιεξνθνξηαθό θπιάδην: Αυαίρεση της μούχλας από το
σπίτι (Removing mould at home) ζηελ ηζηνζειίδα Health: www.health.vic.gov.au

Βήκαηα λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηε κνύρια κεηά από πιεκκύξα
1. Απνκαθξύλεηε όιεο ηηο πεγέο ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ λεξνύ ή ηελ ππεξβνιηθή πγξαζία από ην ζπίηη.
2. Αθαηξέζεηε όια ηα βξεγκέλα ή θαηεζηξακκέλα από ηελ πιεκκύξα αληηθείκελα, θαζώο θαη ηαπεηζαξίεο,
γπςνζαλίδεο, ηάπεηεο, ραιηά, θιηλνζθεπάζκαηα, ζηξώκαηα, έπηπια, ινύηξηλα παηρλίδηα, ξνύρα θαη άιια πιηθά
πνπ δελ κπνξείηε λα ζηεγλώζεηε ή λα θαζαξίζεηε.
3. Αθαηξέζηε όια ηα πνξώδε (καιαθά ή απνξξνθεηηθά) πιηθά πνπ είλαη κνπριηαζκέλα.
4. Απνζεθεύζεηε πξνζσξηλά ηα θαηεζηξακκέλα ή άρξεζηα αληηθείκελα έμσ από ην ζπίηη, ζε έλα αζθαιέο,
θαζαξό, ζηεγλό κέξνο, όπσο ζηελ απνζήθε ή ην γθαξάδ, κέρξη λα δηεθπεξαησζεί ε απνδεκίσζε από ηελ
αζθάιεηα.
5. Καζαξίζηε θαη απνιπκάλεηε όιεο ηηο επεξεαδόκελεο επηθάλεηεο ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ, θαζώο θαη ηα
παηώκαηα, ηνπο ηνίρνπο, ηελ θνπδίλα, ην κπάλην θαη ην πιπζηαξηό.
6. Δπηηξέςηε λα ζηεγλώζεη όιν ην ζπίηη αεξίδνληάο ην ή λα ην ζηεγλώζεηε εζείο (γηα παξάδεηγκα, κε αλεκηζηήξεο
θαη αθπγξαληήξεο).

Πσο λα ζηεγλώζεηε ην ζπίηη κεηά από πιεκκύξα
Όηαλ επηζηξέςεηε ζην ζπίηη ζαο κεηά από πιεκκύξα, αλνίμηε ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα γηα λα αεξίζεηε ην ζπίηη.
Μόιηο βεβαησζείηε όηη έρεη απνθαηαζηαζεί ην ξεύκα κε αζθάιεηα ρξεζηκνπνηήζηε αλεκηζηήξεο θαη αθπγξαληήξεο
γηα λα ζηεγλώζεηε ην ζπίηη.
Τν θιηκαηηζηηθό ή ε θεληξηθή ζέξκαλζε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εθηόο εαλ δελ έρνπλ θαηαζηξαθεί ή
ραιάζεη από ην λεξό κε ηηο πιεκκύξεο. Αλ ππνςηάδεζηε όηη ράιαζαλ, κελ ηα ρξεζηκνπνηείηε κέρξηο όηνπ
θαζαξηζηνύλ θαη λα ειεγρζνύλ από εμεηδηθεπκέλν άηνκν.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
• Δάλ εζείο ή θάπνηνο από ηελ νηθνγέλεηά ζαο δελ αηζζαλζεί θαιά, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο.
• Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη βνήζεηα, επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα πεξηβαιινληηθήο πγείαο ηνπ δήκνπ ζαο.

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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