بعد الفٌاضانات – العفن وصحتكم
معلومات مجتمعٌة

العفن هو نوع من الفطرٌات التً تعٌش على المواد النباتٌة والحٌوانٌةٌ .نمو العفن بشكل أفضل فً المناطق الرطبة والسٌئة التهوٌة .أنها تتكاثر بعمل جراثٌم.
وعندما تهبط جراثٌم العفن المحمولة جوا على بقع رطبة فً الداخل ،تبدأ فً النمو واإلنتشار.
ال توجد وسٌلة عملٌة للقضاء على جمٌع العفن فً الداخل .أفضل نهج هو السٌطرة على مصدر الرطوبة.

كٌف ٌبدو العفن؟
لٌس من السهل دائما التعرف على العفن .فً كثٌر من األحٌان ٌبدو مثل "زغب" أو ٌبدو أن هناك بقعة أو لطخة أو تغٌر فً اللون .العفن األكثر شٌوعا هو األسود
أو األخضر أو األبٌض .ومع ذلكٌ ،مكن أن ٌكون العفن فً ألوان عدٌدة أخرى تتراوح بٌن اللون الرمادي إلى البرتقالً إلى البنً.

كٌف ٌؤثر العفن على الناس؟
ٌمكن أن ٌثٌرالعفن إحتقان األنف والعطس والسعال واألزٌز وإلتهابات الجهاز التنفسً وٌفاقم حاالت الربو والحساسٌة .األشخاص الذٌن لدٌهم ضعف فً المناعة أو
حساسٌة أو ربو حاد أو أمراض رئة هم أكثر عرضة لإلصابة.

السٌطرة على نمو العفن
بشكل عام من األفضل إزالة العفن فً أقرب وقت ترونه أو تشمون رائحته ألنه ٌمكن أن ٌضر باألسطح التً ٌنمو علٌها .وكلما نما أكثر كلما كانت األضرار التً
ٌمكن أن ٌسببها أكثر.
عند ظهور العفن ،فإن المهمة األولى هً البحث عن المكان الذي تؤتً منه الرطوبة .تشمل أجزاء المنزل التً تكون عرضة لنمو العفن ،ما ٌلً:
•

المطابخ والحمامات وغرف الغسٌل بسبب التكاثف أو الرطوبة العالٌة واألنابٌب المرتشحة

•

الخزائن والزاوٌا بسبب التهوٌة المقٌدة

•

الجدران أو النوافذ التً تتعرض للهواء الداخلً الساخن والهواء الخارجً البارد

•

الجدران والسقوف بسبب العزل غٌر الكافً أو األمطار التً تتسرب من خالل السقف.

إستخدموا الحرارة والمواد العازلة والتهوٌة لمنع نمو العفن .أسهل طرٌقة هً فتح األبواب والنوافذ .إستخدام مراوح العادم حٌثما كان ذلك متاحا.

قضاٌا الرطوبة المرتفعة
الرطوبة المرتفعة هً رطوبة األرض التً ترتفع إلى جدار الطوب أو الحجر .إن سوء تهوٌة الطابق الفرعً أو رطوبة فً منطقة الطابق الفرعً تفاقم المشكلة.
ٌمكن معالجة الرطوبة المرتفعة عن طرٌق تركٌب مواد عازلة للرطوبة أو حاجز مضاد للماء جدٌد فً الجدار .إضمنوا بؤن المذارف (ثقوب التصرٌف) وفتحات
التهوٌة فً قاعدة منزلكم مكشوفةٌ .مكن أن ٌوصً إستشاري بناء خبٌر بطرق أخرى لعالج هذه المشكلة.

اإلجراءات التً ٌمكنكم اتخاذها
•

إصالح األنابٌب المرتشحة وأخطاء البناء األخرى.

•

إستخدام مراوح العادم أو فتح النوافذ فً الحمام والمطبخ عند االستحمام أو الطبخ أو إستخدام غسالة الصحون.

•

تنفٌس مجففات المالبس إلى الخارج.

•

تكنٌس بالمكنسة الكهربائٌة بإستخدام فلتر .HEPA

•

تنظٌف العفن فً أقرب وقت عند ظهوره.
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أعٌش فً منزل مستأجر فٌه عفن .أٌن ٌمكننً أن أذهب للمساعدة؟
ٌمكن أن ٌكون نمو العفن راجعا إلى خطؤ فً المبنى الذي قد ال ٌمكن إصالحه بسهولةٌ .نبغً على المالك معالجة العفن الناجم عن أخطاء فً المزارٌب أو
التجهٌزات األخرى ،ولكن المستؤجر ٌجب أن ٌضمن وجود تهوٌة كافٌة فً جمٌع أنحاء المنزل للمساعدة فً تجنب مشاكل العفن خالل فصل الشتاء.
قد ٌرغب المستؤجرون فً االتصال بــ  Tenants Union of Victoriaللحصول على مزٌد من النصائح وذلك على الرقم .(03) 9416 2577

هل ٌجب أن أقوم بإختبار إلٌجاد العفن فً بٌتً؟
ٌمكن عادة رإٌة العفن ،لذلك ال ٌعتبر أن هناك ضرورة للقٌام بإختبار له فً المنزل .إذا كنتم تشكون فً وجود تلوث من العفن ولكن ال ٌمكن العثور على مصدر
المشكلة (قد تكون مخفٌة فً التجاوٌف أو السقف) ،أو إذا كنتم قد اتخذتم بالفعل تدابٌر لمنع العفن من النمو وال تزالون تواجهون مشاكلٌ ،مكنكم إستخدام أحد
أخصائً الصحة المهنٌة أو الصحة البٌئٌة والسالمة .ومقابل رسومٌ ،مكن لهإالء المهنٌٌن تقدٌم خدمات إختبار العفن والخدمات اإلستشارٌة.

نمو العفن بعد الفٌضانات
ٌمكن أن تساهم الفٌضانات والرطوبة الزائدة والمٌاه المجمعة فً نمو العفن فً منزلكم ،مما قد ٌشكل خطرا على الصحة بالنسبة لكم ولعائلتكم .عند العودة إلى
منزلكم ،كونوا على بٌنة من أي عفن مرئً أو رائحة عفن .ومن المرجح أن تكون هناك مستوٌات عالٌة من العفن إذا كان المنزل مغمورا بالمٌاه ألكثر من ٌومٌن.
إن المفتاح لمنع نمو العفن هو تنظٌف وتجفٌف المنزل فً أسرع وقت ممكن (فً غضون  44ساعة) .وقبل التخطط للتنظٌف ،تذكروا أنه لٌس كل شخص مناسب
للعمل فً ظروف رطبة ومحتمل أن تكون متعفنة.
ٌجب أن ٌتجنب األشخاص التالٌٌن التواجد أثناء أعمال التنظٌف أو التصلٌح بعد الفٌضانات:
•

األطفال (تحت  12عاما ،وال سٌما الرضع)

•

النساء الحوامل

•

شخص أكبر من  65عاما من العمر

•

األشخاص الذٌن لدٌهم جهاز مناعة ضعٌف أو ٌعانون من الحساسٌة أو الربو الحاد أو أمراض الرئة.

إفترضوا بؤن منزلكم ملوثا بالعفن فً الحاالت التالٌة:
•

كان مغمورا بالمٌاه ألكثر من ٌومٌن

•

نمو العفن المرئً واسع النطاق (أكثر من قبل الفٌضان)

•

وجود أضرار مرئٌة ناجمة عن المٌاه أو روائح عفن قوٌة.

كلما كان التلوث أكثر اتساعا ،كلما زادت مخاطر التعرض الشخصٌة أثناء عملٌة التنظٌف .خذوا بعٌن اإلعتبار إستخدام المنظفٌن المهنٌٌن إذا كانت المنطقة المتؤثرة
كبٌرة.
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قبل التنظٌف أو التخلص من الماء  -أو العناصر التً تضررت من العفن ،دائما اطلبوا المشورة من شركة التؤمٌن الخاصة بكم.

ماذا ٌنبغً أن أرتدي لحماٌة نفسً من العفن فً منزل غمره المٌاه؟
إذا كنت تزور منزلك لجمع األمتعة ،إفحص الضرر أو قم بالتنظٌف األساسً على مدى فترات قصٌرة:
•

قم بإرتداء األحذٌة القوٌة ،وقفازات مطاطٌة أو جلدٌة

•

ٌفضل من أن تكون األحذٌة مضادة للماء ولها باطن مطاطً

•

لٌس من الضروري عادة ارتداء جهاز تنفس إال إذا كان لدٌك حساسٌة للعفن.

تنظٌف العفن:
إذا قررتم إزالة العفن ،إضمنوا التهوٌة الجٌدة وقوموا بإرتداء مالبس واقٌة مثل قبعة الدش ،وقفازات مطاطٌة ،وحامً للعٌن ،ومآزر وأحذٌة مناسبة وقناع وجه P1
أو ( P2متوفر من متجر المعدات).
للحصول على معلومات حول كٌفٌة التنظٌف وإزالة العفن إطلعوا على صحٌفة الوقائع :إزالة العفن فً المنزل ( )Removing mould at homeعلى موقع
 Healthفًwww.health.vic.gov.au :

خطوات للحد من العفن بعد الفٌضانات
 .1أزٌلوا جمٌع مصادر المٌاه المجمعة أو الرطوبة الزائدة من المنزل.
 .2أزٌلوا كل العناصر الرطبة أو التً تضررت من الفٌضانات ،بما فً ذلك ورق الجدران واللوح الجصً والسجاد والبساط والفراش والفرشات واألثاث واللعب
المحشوة والمالبس وغٌرها من المواد التً ال ٌمكن تجفٌفها أو تنظٌفها بشكل صحٌح.
 .3أزٌلوا كل المواد المسامٌة (اللٌنة أو الماصة) التً فٌها نمو للعفن.
 .4قوموا بتخزٌن العناصر التالفة أو المهملة مإقتا خارج المنزل ،فً مكان آمن نظٌف وجاف مثل سقٌفة أو مرآب ،حتى ٌتم تجهٌز المطالبة من شركة التؤمٌن
الخاصة بكم.
 .5قوموا بتنظٌف وتطهٌر جمٌع األسطح المتضررة داخل المنزل ،بما فً ذلك األرضٌات والجدران والمطبخ والحمام وغرفة الغسٌل.
 .6إسمحوا للمنزل بؤن ٌجف بواسطة التهوٌة أو التجفٌف النشط (على سبٌل المثال ،المراوح ومزٌالت الرطوبة).

تجفٌف المنزل بعد الفٌضان
عند العودة إلى منزلكم بعد الفٌضان ،إفتحوا األبواب والنوافذ لتهوٌة المنزل .متى أصبح موثوقا ،آمنا وتم إستعادة الكهرباء إستخدموا المراوح ومزٌالت الرطوبة
لتجفٌف المنزل.
ال ٌنبغً إستخدام مكٌّفات الهواء أو التدفئة المركزٌة إال إذا كانت غٌر تالفة وغٌر ملوثة من مٌاه الفٌضان .إذا كنتم تشكون فً وجود تلوث ،ال تستخدموا هذه األجهزة
حتى ٌتم تنظٌفها وفحصها من قبل شخص مإهل.

لمزٌد من المعلومات
•

إذا كنت أنت أو أي شخص فً عائلتك ٌشعر بتوعك ،أطلب المشورة الطبٌة من طبٌبك المحلً.

•

للحصول على مزٌد من المعلومات والمساعدة ،اتصل بقسم الصحة البٌئٌة فً المجلس المحلً الخاص بك.
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