پظ اص عیالب :کپک لاسچی ّ عالهت ؽوا
اطالػات تشای جاهؼَ هذلی

کپک لاسچی ًْػی لاسچ اعت کَ سّی تافت گیاُاى ّ دیْاًات صًذگی هی کٌذ .کپک لاسچی دس هٌاطك هشطْب ّ فالذ جشیاى ُْای کافی تِتش
سؽذ ّ ًوْ هی کٌذ .اص طشیك ایجاد ُاگ (تخن لاسچی) تْلیذ هثل هی کٌٌذٌُ .گاهیکَ ُاگ ُا ُْاصی تش سّی عطْح هشطْب فضای تغتَ هی
ًؾیٌٌذ ،هی تْاًٌذ ؽشّع تَ سؽذ ّ ًوْ کشدٍ ّ گغتشػ یاتٌذ.
سّؽی ػولی تشای دفغ کلیَ کپک ُای لاسچی فضای تغتَ ّجْد ًذاسد؛ تِتشیي ػولکشد کٌتشل هٌؾاء سطْتت اعت.

کپک قارچی چَ شکلی است؟
ؽٌاعائی کپک لاسچی ُویؾَ آعاى ًیغت .اغلة تؾکل "پشص" یا لکَ ،چشک ّ سًگ سفتگی خْد سا ًؾاى هی دُذ .سایج تشیي کپک ُای لاسچی
عیاٍ ،عثض ّ عفیذ ُغتٌذ .تا ایٌذال ،کپک لاسچی هی تْاًذ سًگ ُای دیگش ،اص خاکغتشی گشفتَ تا ًاسًجی ّ لٍِْ ای ،داؽتَ تاؽذ.

تاثیر کپک قارچی بر رّی اًساى چیست؟
کپک لاسچی هی تْاًذ تاػث گشفتگی تیٌی ،ػطغَ ،عشفَ ،خظ خظ ّ ػفًْت تٌفغی ّ ّخاهت تٌگی ًفظ (آعن) ّ دغاعیت ُای هتفاّت ؽْد.
افشاد تا عیغتن ُای ایوٌی ضؼیف ،آلشژی ُا ،آعن ّ یا تیواسی ُای سیْی ؽذیذ ،آعیة پزیش تش ُغتٌذ.

کٌترل رشد کپک قارچی
تطْس کلی ،تِتشیي ساٍ سفغ کپک لاسچی تالفافلَ تؼذ اص سّئت ّ تْئیذى آى اعت ،چشا کَ هی تْاًذ تَ عطْدی کَ سّی آًِا سؽذ کشدٍ آعیة
تضًذُ .ش چَ صهاى سؽذ طْالًی تش تاؽذ ،آعیة ّاسدٍ تیؾتش خْاُذ تْد.
تَ ٌُگام ظِْس کپک لاسچی ،اّلیي الذام پیذا کشدى هٌؾاء سطْتت اعت .لغوت ُائی اص خاًَ کَ هغتؼذ سؽذ کپک لاسچی ُغتٌذ ،ػثاستٌذ اص:
•
•
•
•

آؽپضخاًَ ،دوام ّ سخت ؽْس خاًَ ،تَ دلیل هیؼاى یا سطْتت تاال ّ ًؾتی لْلَ ُال آب
کوذ ّ لفغَ ّ گْؽَ کٌاس خاًَ تذلیل جشیاى هذذّد ُْا
دیْاسُا ّ پٌجشٍ ُائی کَ دس تواط تا ُْای گشم داخلی ّ ُْای عشد خاسجی ُغتٌذ
دیْاسُا ّ عمف ُا تَ دلیل ػایك عاصی ًاهٌاعة ّ یا ًفْر آب تاساى تذسّى عمف

اص گشها ،ػایك عاصی ّ تِْیَ ُْا تشای هماتلَ تا سؽذ کپک لاسچی اعتفادٍ کٌیذ .آعاى تشیي سّػ ،تاص کشدى دسب ُا ّ پٌجشٍ ُا اعت .دس
فْست اهکاى اص في ُای ُْاکؼ اعتفادٍ کٌیذ.

هسائل هربْط بَ رطْبت صعْدی
سطْتت فؼْدی سطْتتی اعت کَ اص عطخ کف تش سّی دیْاس آجشی یا عٌگی تطشف تاال فؼْد هی کٌذ .تِْیَ صیش کفی ًاهٌاعة ّ یا ّجْد
سطْتت دس صیش عطخ کف ایي هؾکل سا ؽذیذتش خْاُذ کشد.
سطْتت فؼْدی سا هی تْاى تْعیلَ ًقة ػایك سطْتت ّ یا هاًغ ضذ آب دس دیْاس ،سفغ کشد .اطویٌاى دافل کٌیذ کَ هجاسی صُکؾی ّ کاًال
ُای تِْیَ ُْا دس کف خاًَ گشفتگی ًذاؽتَ تاؽٌذ .یک هؾاّس عاختواى هجشب هی تْاًذ سّؽِای دیگشی تشای سفغ هؾکل تَ ؽوا پیؾٌِاد کٌذ.

اقداهاتی کَ شوا هی تْاًید اًجام دُید
•
•
•
•
•

تؼویش ًؾتی لْلَ ُا ّ عایش ًمـ ُای عاختواًی.
تَ ٌُگام دّػ گشفتي ،آؽپضی ّ ساٍ اًذاصی هاؽیي ظشفؾْیی ،في ُای ُْاکؼ سا سّؽي یا پٌجشٍ ُا سا تاص کٌیذ.
کاًال ُْاکؼ خؾک کي لثاط سا دس تیشّى خاًَ ًقة کٌیذ.
1
اص هیکشّ فیلتش هؼشّف تَ  HEPAتشای جاسّی تشلی اعتفادٍ کٌیذ.
توذض ظِْس کپک لاسچی آًشا تویض کٌیذ.

جِت کغة اطالػات ساجغ تَ ًذٍْ ًظافت ّ دفغ کپک لاسچی تَ تشگَ اطالػاتی "دفغ کپک لاسچی دس خاًَ" )(Removing mould at home
هْجْد دس عایت  Healthتَ ًؾاًی  www.health.vic.gov.auهشاجؼَ کٌیذ.

هي در خاًَ اجارٍ ای زًدگی هی کٌن کَ کپک قارچی دارد .از کجا هی تْاًن کوک بگیرم؟
سؽذ کپک لاسچی هی تْاًذ ًاؽی اص ًمقی عاختواًی تاؽذ کَ تَ عادگی لاتل افالح ًیغت .هالک هْظف تَ سفغ کپک لاسچی ًاؽی اص ًمـ
عاختاسی دس ًاّداى ّ یا عایش اتقاالت اعتّ ،لیکي هغتأجش تایذ اطویٌاى دافل کٌذ کَ جشیاى ُْای هٌاعة دس عشتاعش خاًَ جِت جلْگیشی اص
سؽذ کپک لاسچی دس صهغتاىّ ،جْد داسد.
جِت دسیافت هؾاّسٍ ،هغتأجشیي هی تْاًٌذ تا  Tenants Union of Victoriaتَ ؽواسٍ ;; )37(785:69تواط تگیشًذ.

آیا باید ّجْد کپک قارچی در هٌسل را آزهایش کٌن؟
کپک لاسچی هؼوْأل لاتل سّئت اعت ،تٌاتشایي آصهایؼ آى دس هٌضل تطْس کلی تْفیَ ًوی ؽْد .اگش هؾکْک تَ آلْدگی کپک لاسچی ُغتیذ ّلی
لادس تَ تؾخیـ هٌؾأ آى ًیغتیذ (هی تْاًذ دس ؽیا ُا ّ یا دس عمف پٌِاى تاؽذ) ّ ،یا اگش دتی تا ّجْد اًجام الذاهات الصم تشای جلْگیشی اص سؽذ
کپک لاسچیُ ،وچٌاى هؾکل داسیذ ،هی تْاًیذ اص یک هتخقـ تِذاؽت کاسی ّ یا هتخقـ ایوٌی ّ تِذاؽت صیغت هذیطی کوک تگیشیذ .دس
هماتل دسیافت دعتوضد ،ایي هتخققیي لادس تَ اسائَ خذهات آصهایؼ دشفَ ای کپک لاسچی ّ اسائَ هؾاّسٍ ُغتٌذ.

رشد کپک قارچی پس از سیالب
عیالب ،سطْتت تیؼ اص دذ ّ ّجْد چالَ ُای آب هی تْاًٌذ تاػث سؽذ کپک لاسچی دس خاًَ ؽذٍ ّ عالهت ؽوا ّ خاًْادٍ تاى سا تَ خطش تیاًذاصد.
تَ ٌُگام تاصگؾت تَ خاًَ ،هْاظة ُش گًَْ کپک لاسچی لاتل سّئت ّ تْی ًن صدگی تاؽیذ .ادتوال ّجْد عطْح تاالی کپک لاسچی دس خاًَ ای
کَ تیؼ اص دّ سّص دچاس عیل صدگی ؽذٍ اعت ،صیاد اعت.
سهض جلْگیشی اص سؽذ کپک لاسچی ًظافت تالفافلَ ّ خؾک کشدى خاًَ اعت (ظشف  54عاػت) .لثل اص پشداختي تَ ًظافت ،تَ یاد داؽتَ تاؽیذ
کَ ُوَ اؽخاؿ تْاًایی کاس کشدى دس هذیظ هشطْب ،تخقْؿ هذیظ کپک صدٍ ،سا ًذاسًذ.
افشاد صیش تایذ اص دضْس دس هشادل ًظافت ّ تؼویش پظ اص عیالب پشُیض کٌٌذ:
•
•
•
•

کْدکاى (صیش  23عال ،تخقْؿ ًْصاداى)
خاًن ُای تاسداس
افشاد تاالی  76عال عي
افشادی داسای عیغتن ایوٌی ضؼیف تذى ،آلشژی ُا ،آعن ّ تیواسی ُای سیْی ؽذیذ.

ادتوال دُیذ کَ خاًَ ؽوا آلْدٍ تَ کپک لاسچی ؽذٍ اعت ،اگش:
• تشای تیؼ اص دّ سّص عیل صدٍ ؽذٍ تاؽذ
• سؽذ لاتل هالدظَ کپک لاسچی دیذٍ هی ؽْد (تیؼ اص دّساى لثل اص عیالب)
• آعیة دیذگی ًاؽی اص آب هؾاُذٍ هی ؽْد ّ تْی ًاهطثْع ؽذیذی ّجْد داسد.
ُش چَ ّعؼت آلْدگی تیؾتش تاؽذ ،خطش تواط فشد تا آى دس دیي ًظافت تیؾتش اعت .اگش هذذّدٍ آعیة دیذٍ صیاد اعت ،اص هْاد ؽْیٌذٍ فٌؼتی
اعتفادٍ کٌیذ.

 1فیلتر ( HEPAتصویه هوا با کارآیی باال) نوعی فیلتر است که می تواند مقدار زیادی از ذرات ریزی که سایر جارو برقی ها معموالً آنها را مجددا ً به هوا خانه شما باز می گردانند ،را به دام
بیاندازند.
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لثل اص ًظافت ،جوغ آّسی ّ دفغ آب  -یا ّعایل کپک صدٍُ ،وْاسٍ تا ؽشکت تیوَ خْد هؾْست کٌیذ.

برای حفاظت در هقابل کپک قارچی در خاًَ سیل زدٍ از چَ پْششی باید استفاد کٌن؟
اگش تشای جوغ آّسی ّعایل ؽخقی ،تشسعی آعیة دیذگی ّ ًظافت عادٍ تطْس کْتاٍ هذت تَ خاًَ تاص هی گشدیذ:
• کفؼ تا دّام ّ دعتکؼ العتیکی ّ یا چشهی تپْؽیذ
• تشجیذا اص کفؼ ضذ آب کَ کف آى العتیکی اعت اعتفادٍ کٌیذ
• هؼوْال ًیاصی تَ پْؽیذى هاعک تٌفغی ًیغت هگش ایٌکَ تَ کپک لاسچی دغاعیت داؽتَ تاؽیذ.

ًظافت کپک قارچی
اگش تقوین گشفتَ ایذ کپک لاسچی سا تویض کٌیذ ،اص تِْیَ هٌاعة ُْا ّ پْؽیذى لثاط دفاظتی هاًٌذ کالٍ دوام ،دعتکؼ العتیکی ،ػیٌک هذافع،
لثاط عشُوی ،کفؼ هٌاعة ،هاعک فْست  ( P2 ّ P1هْجْد دس هغاصٍ اتضاس آالت هذل) ،اطویٌاى دافل کٌیذ.
جِت کغة اطالػات ساجغ تَ چگًْگی ًظافت کپک لاسچی تَ تشگَ اطالػاتی "دفغ کپک لاسچی دس خاًَ" )(Removing mould at home
هْجْد دس عایت  Healthتَ ًؾاًی  www.health.vic.gov.auهشاجؼَ کٌیذ.

اقداهات جِت کاُش رشد کپک قارچی پس از سیالب
 .2کلیَ هٌؾأ ُای ؽکل گیشی چالَ ُای آب ّ یا سطْتت هفشط دس هٌضل سا اص تیي تثشیذ.
 .3کلیَ ّعایل خیظ ّ آعیة دیذٍ اص عیل ،اص جولَ کاغز دیْاسی ،دیْاس گچی ،هْکت ،فشػ ،سختخْاب ،تؾک ،هثلواى ،اعثاب تاصی داّی اتش ّ
پٌثَ ،الثغَ ّ عایش الالهی کَ تخْتی لاتل خؾک کشدى ّ ًظافت ًیغتٌذ سا جاتجا کٌیذ.
 .4کلیَ ّعایلی کَ داسای سّصًَ ّ هٌفز (ًشم ّ تا لاتلیت جزب آب) ّ هغتؼذ سؽذ کپک لاسچی ُغتٌذ سا جاتجا کٌیذ.
ّ .5عایل آعیة دیذٍ ّ تَ دسد ًخْس سا هْلتا دس تیشّى هٌضل ،دس هذْطَ ای اهي ،تویض ّ خؾک ،هاًٌذ عْلَ یا گاساژً ،گِذاسی کٌیذ تا صهاًیکَ
هشادل هطالثَ تیوَ اًجام ؽْد.
 .6کلیَ عطْح عیل صدٍ دسّى خاًَ هثل کف ،دیْاسُا ،آؽپضخاًَ ،دوام ّ سخت ؽْس خاًَ سا تویض ّ ضذ ػفًْی کٌیذ.
 .7عشتاعش خاًَ سا تا اعتفادٍ اص تشلشاسی جشیاى ُْا یا خؾک کشدى فؼال (تا پٌکَ ّ یا دعتگاٍ سطْتت گیش) خؾک کٌیذ.

خشک کردى هٌسل پس از سیالب
تَ ٌُگام تاصگؾت تَ خاًَ پظ اص عیالب ،دسب ُا ّ پٌجشٍ ُا سا تاص کٌیذ تا خاًَ ُْا تگیشد .صهاًیکَ تشق تا اطویٌاى ّ تطْس ایوي ّفل ؽذ ،اص
پٌکَ ّ دعتگاٍ سطْتت گیش تشای خؾک کشدى هٌضل اعتفادٍ کٌیذ.
ًثایذ اص کْلش ّ عیغتن گشهایؼ هشکضی اعتفادٍ کشد هگش ایٌکَ دچاس آعیة ّ آلْدگی ًاؽی اص عیل ًؾذٍ تاؽٌذ .اگش هؾکْک تَ آلْدگی آًِا ُغتیذ،
تا صهاًیکَ ایٌگًَْ عیغتن ُا تویض ًؾذٍ اًذ ّ تْعظ هتخقـ هجشب آصهایؼ ًؾذٍ تاؽٌذ ،اص ساٍ اًذاصی آًاى اجتٌاب کٌیذ.

برای اطالعات بیشتر
• اگش ؽوا ّ یا ُش کذام اص اػضاء خاًْادٍ ادغاط ًاخْؽی هی کٌیذ ،اص پضؽک هذل خْد کوک تگیشیذ.
• تشای دسیافت اطالػات تیؾتش ّ کوک ،تا لغوت تِذاؽت صیغت هذیطی ؽِشداسی هذل تواط تگیشیذ.
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