بعد الحرٌق :تنظٌف منزل متأثر بالدخان
معلومات مجتمعٌة

تفوح من بيتي رائحة الدخان .ماذا ينبغي أن أفعل؟
إذا تضرر منزلكم من حرٌق أو من رائحة الدخان المنبعث من حرائق الغابات ٌجب علٌكم إتباع هذه التعلٌمات.

تهوية منزلكم
•

إفتحوا األبواب والنوافذ .سوف تساعد أشعة الشمس والهواء النقً على إزالة الرائحة.

غسل األسطح الصلبة (األثاث والجدران واألرضيات)
•

إغسلوا األسطح الداخلٌة بالصابون الخفٌف أو المنظفات والماء.

•

بالنسبة للدخان المستمر والسخام ،قوموا بإرتداء قفازات مطاطٌة وإغسلوا بما ٌلً :أربعة إلى ستة مالعق صغٌرة من مسحوق الغسٌل وكوب واحد من مبٌّض
الكلور المنزلً مضاف إلى أربعة لترات من الماء .تذكروا أن تتبعوا دائما إرشادات السالمة الموجودة على حاوٌة المبٌّض.

•

ٌمكن غسل أوانً الطبخ بالمنظفات والماء الساخن وتلمٌعها بواسطة عامل تلمٌع مناسب إلزالة تغٌٌر اللون.

غسل المفروشات الناعمة (األثاث المنجد والفراش)
•

تهوٌة المفروشات الناعمة فً الخارج تحت أشعة الشمس والرٌاح .قد ٌكون باإلمكان تنظٌف الفرشات بواسطة مصلّح فراش متخصصٌ .كاد ٌكون من
المستحٌل إزالة رائحة الدخان من وسائد الرٌش أو اإلسفنج.

المالبس
•

تهوٌة المالبس فً الخارج تحت أشعة الشمس والرٌاح

•

إغسلوا أي مالبس متأثرة كالعادة.

•

البقع الثابتة وروائح الدخان ٌمكن فً بعض األحٌان غسلها من المالبس بإستخدام أربعة إلى ستة مالعق صغٌرة من مسحوق الغسٌل وكوب واحد من مبٌّض
الكلور المنزلً مضاف إلى أربعة لترات من الماء .بعد الغسٌل أشطفوا المالبس بالمٌاه النظٌفة وجففوها جٌدا .تذكروا إرتداء القفازات وإتبعوا إرشادات السالمة
الموجودة على حاوٌة المبٌّضٌ .جب توخً الحذر ألن هذا المزٌج سوف ٌبٌّض المالبس.

ماذا عن المالبس التي ت ُِركت على حبل الغسيل؟
•

ٌجب إعادة غسل هذه المالبس حٌث أن الرٌاح قد تكون أزالت بعض من رائحة الدخان .ومع ذلك ،فقد ال ٌزال علٌها السخام والجسٌمات والرماد.

•

ٌضمن إعادة الغسل حماٌة البشرة الحساسة (على سبٌل المثال ،جلد الطفل) من المهٌّجات المحتملة.

هل هناك آثار صحية من الرماد والسخام في منزلي؟
• المستوٌات المنخفضة من الرماد على األسطح المنزلٌة من غٌر المرجح أن تضر بصحتكم.

لمزيد من المعلومات
Department of Health and Human Services
راجعوا صحٌفة حقائق دخان حرائق الغابات وصحتكم المتوفرة من  Department of Health and Human Servicesفً:
www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
Environment Protection Authority Victoria
ٌمكن االتصال بهٌئة حماٌة البٌئة ( )EPAفً فٌكتورٌا على الرقم  1300 372 842للحصول على مزٌد من المشورة بشأن مراقبة نوعٌة الهواء.
طبيبكم
إذا كنتم أنتم أو أي شخص فً منزلكم ٌعانً من أي آثار صحٌة ناجمة عن ظروف الدخان أطلبوا المشورة الطبٌة من طبٌبكم.
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