После пожар: чистење на куќата
од чад
Информации за заедницата

Мојата куќа мириса на чад. Што да правам?
Ако вашата куќа била оштетена од оган или мириса на чад од шумски или полски пожар, треба да ги
следите следните упатства.

Проветрете ја куќата
• Отворете ги вратите и прозорците. Сончевата светлина и свежиот воздух ќе помогнат миризбата да
исчезне.

Измијте ги цврстите површини (мебелот, ѕидовите и подот)
• Внатрешните површини измијте ги со благ сапун или детергент и вода.
• Ако чадот и саѓите тешко се отстрануваат, ставете гумени ракавици и мијте со следниот раствор: во
четири литри вода ставете четири до шест кафени лажичиња прашок за перење и една чаша варикина
(household chlorine bleach). Секогаш следете ги упатствата за заштита напишани на шишето со варикина.
• Садовите за готвење и приборот за јадење може да се измијат со детергент и топла вода, а ако дошло
до промена на бојата, тоа може да се поправи со посебно средство.

Исперете ги меките делови од мебелот (тапациран мебел и кревети)
• Проветрете ги надвор на сонце и ветер. Душеците можат да бидат исчистени и од специјалист за
поправка на душеци. Речиси е невозможно да се отстрани миризбата на чад од перниците со пердуви
или сунѓер.

Облека
• Проветрете ја облеката надвор на сонце и ветер.
• Исперете ги зачадените алишта како и обично.
• Дамките што тешко се вадат и миризбата на чад понекогаш може да се отстранат од облеката ако се
исперат во четири литри вода во која се додава четири до шест кафени лажички прашок за перење и
една шолја варикина. По перењето, облеката треба добро да се исплакне со чиста вода и исуши. Перете
со ракавици и следете ги упатства за заштита на садот со варикина. Бидете внимателни бидејќи оваа
мешавина ќе ги обели алиштата.

Што да правам со облеката оставена на жицата за сушење?
• Облеката треба повторно да се испере, зашто ветерот може да ја отстрани миризбата на чад, но на неа
може да останале саѓи, честички и пепел.
• Со повторното перење нежната кожа (на пример, кожата на бебињата) се заштитува од можно
надразнување.

Дали пепелта и саѓите во мојата куќа ќе му наштетат на моето здравје?
Присуството на мали количества пепел на домашните површини веројатно нема да му наштетат на вашето
здравје.

За повеќе информации:
Department of Health and Human Services
Видете го информативниот лист Чад од шумски или полски пожари и вашето здравје достапен на интернет
страницата на Department of Health and Human Services на: www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
Environment Protection Authority Викторија
На EPA Викторија може да се јавите на 1300 372 842 за повеќе совети за надгледување на квалитетот на
воздухот.
Вашиот доктор
Ако вие или некој во вашето домаќинство има кои и да се здравствени проблеми поради зачаденост,
побарајте медицински совет од вашиот доктор.
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