Bir yangından sonra: dumandan
etkilenmiş bir evi temizlemek
Toplum bilgileri

Evim duman kokuyor. Ne yapmalıyım?
Eviniz yangından veya orman yangınları dumanlarının kokusundan hasar görmüşse, bu talimatları izlemelisiniz.

Evinizi havalandırın
• Kapıları ve pencereleri açın. Güneş ışığı ve yemiz hava kokuyu çıkarmakta yardımcı olur.

Sert yüzeyleri (mobilyalar, duvarlar ve yerler) yıkayın
• Evin iç yüzeylerini hafif sabun veya deterjan ve su ile yıkayın.
• Kalıcı duman ve is için lastik eldiven takın ve şunlarla yıkayın: dört litre suya karıştırılmış dört-altı arası çay
kaşığı çamaşır tozu ve bir fincan ev klorinli beyazlatıcı. Beyazlatıcı kabının üzerindeki güvenlik talimatlarını
uygulamayı hiç unutmayın.
• Yemek pişirme takımları deterjan ve sıcak suyla yıkanabilir ve renklerinin bozulmuşluğu uygun cilalama
maddesi ile cilalanabilir.

Yumuşak eşyaları yıkayın (döşenmiş mobilyalar ve yatak takımı)
• Yumuşak eşyaları dışarda, güneş ışığında ve rüzgârda havalandırın. Yataklar uzman bir yatak onarımcısı
tarafından temizlenebilir. Kuş tüylü yastıklardan veya köpüklü eşyalardan duman kokusunu çıkarmak hemen
hemen olanaksızdır.

Giysiler
• Giysileri dışarda güneş ışığında ve rüzgârda havalandırın.
• Etkilenmiş herhangi bir giysiyi normal olarak yıkayın.
• Kalıcı lekeler ve duman kokusu kimi zaman, dört litre suya karıştırılmış dört-altı arası çay kaşığı çamaşır tozu ve
bir fincan ev klorinli beyazlatıcı kullanılarak yıkanıp giysilerden çıkarılabilir. Yıkadıktan sonra giysileri temiz su ile
durulayın ve iyice kurutun. Eldiven takmayı ve beyazlatıcı kabının üzerindeki güvenlik talimatlarını uygulamayı
unutmayın. Bu karışım giysileri ağartacağından, dikkatli olunmalıdır.

Çamaşır ipinde bırakılan giysiler ne olacak?
• Bunlar, rüzgâr duman kokusunu biraz çıkarmış olabileceğinden, yeniden yıkanmalıdır; ancak, is, zerrecikler ve
kül hâlâ üzerlerinde kalmış olabilir.
• Yeniden yıkama, (örneğin bebeklerinki gibi) hassas ciltlerin olası tahriş edici şeylerden korunmasını sağlar.

Evimde kül ve isten sağlığı etkileyici şeyler var mı?
Ev yüzeylerindeki düşük düzeyde külün sağlığınıza zarar verme olasılığı yoktur.

Daha fazla bilgi için
Department of Health and Human Services
Department of Health and Human Services’in www.health.vic.gov.au/environment/bushfires adresindeki Orman
yangını dumanı ve sağlığınız bilgilendirme broşürüne bakın.
Environment Protection Authority Victoria
Hava kalitesinin izlenmesine ilişkin daha fazla tavsiye için EPA Victoria ile 1300 372 842’den ilişkiye geçilebilir.
Doktorunuz
Siz veya evinizdeki herhangi bir kişi dumanlı koşulların neden olduğu sağlık etkilerini yaşıyorsanız, doktorunuzdan
tıbbi tavsiyeler alın.
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