پس از سیل :پىپٌک و صحت شوا
هؼلْهات تشای هشدم

پْپٌک (کپک) ًْػی عواسق اعت کَ تش سّی ًثاتات ّ جاًْساى صًذگی هی کٌذ .پْپٌک تیؾتش دس جاُای ًوٌاک کَ تِْیَ خْتی ًذاسًذ ایجاد ؽذٍ؛ ّ تا رسات
سیضی تَ ًام عپْس ُا ) (sporesاصدیاد پیذا هی کٌٌذّ .لتی رصات عپْس ّاسد ُْا هی ؽًْذ ّ دس هذیطی ًوٌاک ّ هغمف فشّد هی آیٌذ ،هوکي اعت دس اًجا تَ
سؽذ ّ پخؼ ؽذى تپشداصًذ.
ساٍ دل ػولی تشای اصهیاى تشدى پْپٌک ُا دس دسّى خاًَ ّجْد ًذاسد؛ تِتشیي ساٍ ایي اعت کَ هٌثغ سهْتت سا هِاس ًوایٌذ.

پىپٌک هاًٌد چیست؟
تؾخیـ پْپٌک ُویؾَ آعاى ًیغت .اغلة ؽثیَ " ُکشک" یا هاًٌذ لکَ ،عایَ یا سًگ پشیذگی اعت .سایج تشیي پْپٌک ُا تَ سًگ عیاٍ ،عثض یا عفیذ ُغتٌذ .لیکي،
پْپٌک تَ سًگ ُای هتؼذد دیگشی ُن هی تْاًذ تاؽذ کَ اص خاکغتشی تا ًاسًجی ّ ًغْاسی هتفاّت اعت.

پىپٌک چطىر بر اًساى اثر دارد؟
پْپٌک هوکي اعت هْجة گشفتگی تیٌی ،ػطغَ ،عشفَ ،فذای خظ خظ تٌفظ ّ ػفًْت ؽؼ ّ تذتش ؽذى ًفظ تٌگی (آعتوا) ّ ؽشایو دغاعیت (آلشژی) ؽْد.
اؽخافی کَ ًظام ایوٌی تذى آًاى مؼیف ؽذٍ ،دغاعیت (آلشژی) ،تٌگی ًفظ ؽذیذ یا اهشاك ؽؼ داسًذ تیؾتش آعیة پزیش ُغتٌذ.

ههار کردى رشد پىپٌک
تطْس هؼوْل تِتش اعت کَ تَ هذل دیذى پْپٌک یا تْی آى ،تَ ػلت ایي کَ تَ عطذی کَ سّی آى سؽذ هی کٌذ فذهَ هی صًذ ،آى سا تش هشف کشدُ .شچَ
تشای هذت هْالًی تشی سؽذ کٌذ خغاست ّاسدٍ ُن تیؾتش خْاُذ ؽذ.
هْلؼی کَ پْپٌک ظاُش هی ؽْد ،اّلیي کاس ایي اعت کَ تفِوین سهْتت اص کجا هی آیذ .تخؼ ُایی اص خاًَ کَ دس هؼشك سؽذ پْپٌک هی تاؽٌذ ػثاستٌذ اص:
•

هطثخ ،تؾٌاب ّ ،سختؾْی خاًَ تَ ایي ػلت کَ دس ایي هذل ُا تخاس آب تمطیش هی ؽْد ،یا سهْتت تاال اعت ّ ًل ُا ًؾتی داسًذ

•

الواسی ُا ّ گْؽَ ُا چْى تِْیَ دس ایٌجا ُا هذذّد اعت

•

دیْاس ُا ّ کلکیي ُا کَ دس هؼشك گشهای دسّى خاًَ ّ ُْای عشد تیشّى ُغتٌذ.

•

دیْاس ُا ّ عمف تْاعطَ ایٌکَ خْب ػایك تٌذی ًؾذٍ اًذ ّ یا ایٌکَ تاساى اص عمف ًؾت هی ًوایذ.

اص گشها ،ػایك تٌذی یا تِْیَ تشای جلْگیشی اص پْپٌک اعتفادٍ کٌیذ .آعاى تشیي ساٍ ایي اعت کَ دسّاصٍ ُا ّ کلکیي ُا سا تاص تگزاسیذُ .شجا هْجْد تاؽٌذ ،اص
ُْاکؼ ُا تشای تِْیَ اعتفادٍ کٌیذ.

هشکل باال آهدى رطىبت
تاال آهذى سهْتت ّلتی اعت کَ سهْتت صهیي دس یک دیْاس آجشی ّ یا عٌگی تاال تیایذ .کافی ًثْدى ُْاکؼ عطخ صیش صهیي یا سهْتت صیاد عطخ صیشیي ایي
هؾکل سا تؾذیذ هی ًوایذ.
تاال آهذى سهْتت سا هی تْاى تا ًقة یک الیَ ّاتشپشّف یا یک عذ هاًغ آب دس دیْاس تش هشف کشد .یمیي دافل کٌیذ کَ عْساخِای آب گشیض ّ تِْیَ ُْا دس
پای دیْاس ُا پْؽیذٍ ًؾذٍ تاؽٌذ .یک هؾاّس عاختواًی هجشب هی تْاًذ ساٍ ُای دیگشی سا تشای سفغ ایي هؾکل تْفیَ ًوایذ.

اقداهاتی که شوا هی تىاًید اًجام دهید
•

ًل ُای ًؾت داس یا عایش ایشادات تؼویش سا تشهشف کٌیذ.

•

ٌُگام ؽاّس کشدى ،پخت ّ پض ّ یا اعتفادٍ اص هاؽیي ظشفؾْیی دس تؾٌاب ّ هطثخ اص تادپکَ ُای تِْیَ اعتفادٍ کشدٍ یا کلکیي ُا سا تاص تگزاسیذ

•

تِْیَ هذلی کَ خؾک کي تشلی لثاط دس آى جا لشاس داسد سا تشلشاس کٌیذ.
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•

تا اعتفادٍ اص فیلتش ُای  HEPAتا جاسّ تشلی جاسّ کٌیذ.

•

تَ هذل ایٌکَ پْپٌک سا هؾاُذٍ کشدیذ آى سا پاک کٌیذ.

برای معلومات راجع به چگونگی پاک کردن یا بر طرف کردن پوپنک به ورق معلوماتی برطرف کردن پوپنک در خانه )(Removing mould at home
در ویبسایت صحت ) (Healthبه نشانی www.health.vic.gov.au :مراجعه کنید.

هي در یک خاًه کرایه ای زًدگی هی کٌن که پىپٌک دارد .برای گرفتي کوک به کجا هراجعه کٌن؟
سؽذ پْپٌک هوکي اعت تْاعطَ ػیة تؼویش تاؽذ کَ ًتْاى تَ آعاًی سفغ کشد .فادثخاًَ تایذ ػیة ًاّداى ُا ّ آب سّ ُا ّ عایش چیضُایی کَ تَ عاختواى هتقل
اعت سا سفغ ًوایذّ ،لی کشایَ ًؾیي تایذ یمیي دافل ًوایذ کَ تِْیَ کاهل فْست گیشد تا دس هْل صهغتاى پْپٌک ایجاد ًؾْد.
تشای هؾْسٍ تیؾتش ،کشایَ ًؾیي ُا هوکي اعت تخْاٌُذ تا ( Tenants Union of Victoriaاتذادیَ کشایَ ًؾیي ُای ّیکتْسیا) ؽواسٍ (03) 9416 2577
صًگ تضًٌٌذ.

آیا باید خاًه ام را برای پىپٌک اهتحاى ًواین؟
پْپٌک سا هؼوْال هی تْاى دیذ ،تٌا تش ایي تطْس ػادی مشّستی ًذاسد کَ تشای پْپٌک خاًَ سا تِغت (اهتذاى) کشد .اگش گواى هی کٌیذ کَ پْپٌک دس خاًَ داسیذ
ّلی ًوی تْاًیذ هٌثغ ایي هؾکل سا پیذا کٌیذ (چْى هوکي اعت دس دفشٍ ُا ّ یا عمف تاؽذ) ،یا اگش تا تَ دال الذاهاتی تشای جلْگیشی سؽذ پْپٌک کشدٍ ایذ ّلی
ٌُْص ُن هؾکل داسیذ ،هی تْاًیذ یک هتخقـ فذت ؽغلی یا فذت هذیو صیغت ّ افشاد هغلکی هتخقـ دس ایوٌی سا تَ کاس تگیشیذ .دس لثال دسیافت
هقاسف ،ایي افشاد هغلکی هی تْاًٌذ تغت تخققی پْپٌک سا اًجام دادٍ ّ خذهات هؾاّسٍ اسائَ دٌُذ.

رشد پىپٌک پس از سیل
عیل ،صیادی سهْتت ّ جوغ ؽذى آب ُوَ هی تْاًٌٌذ دس سؽذ پْپٌک دس خاًَ ؽوا عِن داؽتَ تاؽٌذ ،کَ تشای خاًْادٍ ؽوا یک ادتوال خطش فذی خْاُذ تْد.
ّلتی تَ خاًَ تاى تش هی گشدیذُ ،ش ًْع پْپٌکی کَ هؾاُذٍ ؽْد یا تْی ًن (پْپٌک) سا تشسعی کٌیذ .هیضاى پْپٌک ّلتی صیاد هی تاؽذ کَ خاًَ تشای تیؼ اص دّ
سّص دچاس عیل صدگی ؽذٍ تاؽذ.
کلیذ جلْگیشی اص سؽذ پْپٌک ایي اعت خاًَ سا صّد پاک ّ خؾک ًوایٌذ (دس ظشف هذت  44عاػت) .لثل اص ایٌکَ پاک کشدى خاًَ سا پالى کٌیذ ،یادتاى تاؽذ کَ
ُوَ تشای کاس دس هذیو هشهْب ّ ؽشایو ادتواال پْپٌکی هٌاعة ًوی تاؽٌذ.
ایي لثیل اؽخاؿ ًثایذ دس هْلغ اًجام ًظافت یا هشهت خاًَ پظ اص عیالب دامش تاؽٌذ:
•

اهفال (اگش کوتش اص  12عالَ تاؽٌذ ّ تخقْؿ ًْصاداى)

•

صًاى داهلَ

•

افشاد هغي تش اص  65عال
ُ
کغاًی کَ ایوٌی تذى آًاى مؼیف ؽذٍ ،دغاعیت ،تٌگی ًفظ ؽذیذ یا اهشاك ؽؾی داسًذ.

•

ایٌطْس فشك کٌیذ کَ دس ؽشایو ریل خاًَ ؽوا داسای پْپٌک هی تاؽذ:
•

تیؼ اص دّ سّص دس هؼشك عیالب تْدٍ اعت

•

هٌطمَ ّعیؼی پش اص پْپٌک هؾاُذٍ هی ؽْد (پیؼ اص تشّص عیالب)

•

خغاست ًاؽی اص آب ّجْد داؽتَ تاؽذ یا تْی پْپٌک (ًن) ؽذیذ تاؽذ.

هرچه آلودگی به پوپنک بیشتر باشد ،میزان در معرض خطر قرار گرفتن در جریان نظافت کردن بیشتر خواهد بود .در صورتی که منطقه تحت تأثیر واقع شده
وسیع باشد ،استفاده از کارگران نظافت کننده حرفوی را هم در نظر داشته باشید.
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لثل اص ًظافت ّ دّس سیختي آب -یا چیضُای پْپٌک صدٍُ ،ویؾَ اص ؽشکت تیوَ تاى هؾْسٍ تخْاُیذ.

در یک خاًه تحت تأثیر سیالب قرار گرفته چه کاالیی بپىشن تا هرا در برابر پىپٌک هحافظت ًواید؟
اگش اص خاًَ تاى دیذاس هی کٌیذ تا ّعایل ّ عاهاى ُای خْد سا تشداسیذ ّ ،هیضاى خغاست دس یک هذت کْتاٍ سا ُن تاصسعی کٌیذ:
•

تْت لْی ّ دعتکؼ ُای العتیکی ّ یا چشهی تپْؽیذ

•

تشجیخ داسد کَ تْت ّاتش پشّف تاؽذ ّ تخت کفؼ ُن العتیکی تاؽذ

•

هؼوْال مشّستی ًذاسد کَ یک عاهاى تٌفغی سا تَ کاس تثشیذ هگش ایٌکَ ًغثت تَ پْپٌک دغاعیت داؽتَ تاؽیذ.

پاک کردى پىپٌک:
اگش تقوین گشفتیذ کَ پْپٌک سا تش هشف کٌیذ ،اهویٌاى یاتیذ کَ تِْیَ کافی تاؽذ ّ لثاط هذافع هاًٌذ عشپْػ دوام ،دعتکؼ العتیکی ،هذافع چؾن (ػیٌک
هذافع) ،سّپْػ ،تْت هٌاعة ّ یک هاعک فْست اص ًْع  P1یا ( P2کَ دس عاهاى ّ سًچ فشّؽی ُا هی فشّؽٌذ) تپْؽیذ.
تشای هؼلْهات ساجغ تَ هشص پاک کشدى پْپٌک یا تشهشف کشدى آى تَ ّسق هؼلْهاتی :تشهشف کشدى پْپٌک اص خاًَ ) (Removing mould at homeدس
ّیثغایت ( Healthفذت) تَ ًؾاًی www.health.vic.gov.au :هشاجؼَ کٌیذ.

قدم هایی برای به حد اقل رساًدى پىپٌک خاًه پس از سیالب
ُ .1وَ هٌاتغ جوغ ؽذگی آب ّ سهْتیت تیؼ اص دذ سا اص خاًَ تش هشف کٌیذ.
ُ .2وَ چیض ُای خیظ ّ یا عیالب صدٍ اص لثیل کاغز دیْاسی ُا ،تختَ ُای پالعتش ،هْکت ،لالیي ،سختخْاب ،تؾک ،فشًیچش ،تاصیچَ ُایی کَ تْی آى ُا سا پش
کشدٍ اًذ ،کاال ُا ّ عایش اجٌاعی سا تشهشف کٌیذ کَ ًوی تْاى آى ُا سا تَ دسعتی خؾک ّ پاک کشد.
ُ .3وَ چیض ُای هتخلخل (ًشم ّ جزب کٌٌذٍ آب) پْپٌک صدٍ سا تش هشف کٌیذ.
 .4تطْس هْلت ُوَ چیضُای فذهَ دیذٍ ّ یا دّس سیختٌی سا تَ تیشّى اص خاًَ ّ جای خؾک ّ پاک ّ اهٌی هاًٌذ اًثاس یا گاساژ اًتمال دُیذ تا ایٌکَ تمامای
تیوَ ؽوا تشسعی ؽْد.
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ُوَ عطْح فاف خاًَ ،اص لثیل کف ُا ،دیْاسُا ،هطثخ ،تؾٌاب ّ سختؾْیخاًَ سا پاک ّ مذ ػفًْی کٌیذ.

 .6تا تِْیَ ّ خؾک کشدى فؼاالًَ (تشای هثال ،تا تادپکَ یا سهْتت گیش ُا) عشتاعش خاًَ سا خؾک کٌیذ.

خشک کردى خاًه پس از سیالب
اگش پظ اص یک عیل تَ خاًَ تش هی گشدیذ ،دسّاصٍ ُا ّ کلکیي ُا سا تاص کٌیذ تا خاًَ تِْیَ ؽْدّ .لتی کَ تشق لاتل اهویٌاى ّ اهي تاصگؾت اص تادپکَ ّ
سهْتت گیش ُا اعتفادٍ کشدٍ ّ خاًَ سا خؾک کٌیذ.
دعتگاٍ ُای تٌظین کٌٌذٍ ُْا (گشم ّ عشد کٌٌذٍ ُا) یا گشهای هشکضی ًثایذ هْسد اعتفادٍ ّالغ ؽًْذ هگش افال فذهَ ًذیذٍ ّ تا آب عیل آلْدٍ ًؾذٍ تاؽٌذ .ایي
عاهاى ُا سا تا صهاًی کَ تْعو یک فشد هتثذش پاک ًؾذٍ ّ تشسعی ًؾذٍ اًذ هْسد اعتفادٍ لشاس ًذُیذ.

برای هعلىهات بیشتر
•

اگش ؽوا یا ُشیک اص اػنای خاًْادٍ تاى ادغاط ًاجْسی داسیذ ،اص داکتش هذل هؾْسٍ تخْاُیذ.

•

تشای هؼلْهات تیؾتش ّ گشفتي کوک ،تا تخؼ فذت هذیو صیغت ؽاسّالی ) (councilهذل تواط تگیشیذ.

با تصویب و انتشار دولت ویکتوریا.1 Treasury Place, Melbourne ،
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