
غذایـی که احتماال با سیالب و طوفان 
تماس داشــته، غذاهای فاسدشدنی که به 

دلیل قطعی برق به درستی در یخچال نگهدار 
ی نشـــده اند، و آنهایی که بو، رنگ یا بافت 
غیرمعمولی دارند را دور بریزید. غذا ی ناسالم 

حتی اگر ظاهر، بو و طع طبیعی داشـــته 
باشد می تواند باز هم شما را بیمارکند. 

وقتی شک داری، بنداز دور!

سعی کنید در طول 

روز بــه خانــه خود 

برگردیــد تا مجبور 

هیــچ  از  نشــوید 

اســتفاده  چراغــی 

کنید. به جای شمع، 

فانوس گازی یا مشعل 

از چراغ دســتی باتری 

اســتفاده  دار 

کنید.

اینکه  از  قبل 

بــرق خانــه را 

وصل کنید، از 

تکنســین  یک 

بــرق بخواهید تا ســیم 

را  خانــه  کشــی 

بررسی کند.

خانــه  اگــر 

دچــار  شــما 

فتگــی   بگر آ

شده و چندین 

روز بسته بوده، بدانید 

که خانه شما کپک 

زده است.

اگــر خانــه 

دچار  شــما 

آبگرفتگــی 

شده، ممکن 

است به فاضالب نیز 

آلوده باشد.

اگــر در خانــه بــا آبگرفتگی 

روبــرو هســتید و لــی مــی 

توانید برق اصلــی را از یک 

مکان خشک قطع کنید، پیش 

برویــد و بــرق را قطع کنید 

حتی اگــر تمیز کــردن را به 

تأخیر بیانــدازد. اما اگر برای 

دسترسی به کلید اصلی برق 

باید وارد آب شــوید، با یک 

برقکار و کارشــناس تماس 

بگیرید تا آن را قطع کند. هر 

گز وقتی در آب ایستاده اید 

کلیــد برق را قطع و وصل نکنید 

یــا از یــک ابــزار برقی 

استفاده نکنید.

احســاس  گاز  ی  بــو  اگــر 

می کنیــد یا به نشــتی گاز 

مشــکوک هســتید ، شــیر 

اصلــی گاز را بســته ، همه 

پنجــره هــا را بــاز کــرده و 

تــرک  را  خانــه  بالفاصلــه 

کنیــد. بــه شــرکت گاز یــا 

آتش نشــانی اطالع دهید، 

و چراغ ها را روشــن نکنید 

یا هر کار ی که باعث ا یجاد 

جرقه شود را انجام ندهید . 

به خانه برنگردید تا زمانی که 

به شما بگویند این کار 

بی خطر است.

غذای ناسالم
 را دور بریــزید

برای جلوگیری از قارچ و کپکبرای جلوگیری از قارچ و کپک
خانه خود را خشک کنید:خانه خود را خشک کنید:

اگر سیالب یا باران وارد خانه شما شده است، برای جلوگیری از کپک 
زدن آن را سریع خشک کنید. این مراحل را دنبال کنید :

اگر بــرق دارید و تکنســین 
برق اســتفاده از آن را ایمن 
می دانــد، از جاروبرقی آب 

وخــاک، پمپ انتقــال آب 
برقی یا پمپ لجــن کش برای 

تخلیه آب استفاده کنید. اگر در 
قســمت خیس و مرطوب مشغول 

کار با تجهیزات هستید، حتما چکمه های 
الستیکی استفاده کنید.

اگر وضعیت جوی اجازه می دهد، پنجره ها 
و درهای خانه را باز کنید تا به روند خشک 

شدن کمک کند.

بــا اداره بــرق منطقه در 
تجهیزات  از  استفاده  مورد 
جملــه  از  الکتریکــی، 
برق صحبت  ژنراتورهــای 
کنید. توجه داشــته باشید 
که اتصال ژنراتــور به مدار 
برق خانه بدون اســتفاده 
از دســتگاه قطع خودکار 
و جداســازی از شبکه برق 
خالف  خطرناک  سراسری، 
قانون اســت. اگــر هنگام 
برقراری برق شهری، ژنراتور 
در مدار باشــد، می تواند به 
خطرناک  سوزی  آتش  یک 
تبد یل شود. عالوه بر این ، 
به  ژنراتور  نا درست  اتصال 
مدار الکتریکی خانه ممکن 
اســت جان تکنسین های 
اداره برق را که به برقراری 
مجدد برق در منطقه شــما 
کمک می کنند، تهدید کند.

کلیه تجهیزات و وســایل 
استفاده  از  قبل  الکتریکی 
اگر  باشــند.  خشک  باید 
ســوالی  وجود دارد، از یک 
برقکار مجــاز بخواهید این 

موارد را بررسی کند

هرگز از ژنراتور)موتور برق( 
، موتور پمپ یا هر نوع موتور 
در  داخلی(  بنزینی)احتراق 
انبار  داخل خانه، زیرزمین، 
و یا در فاصله کمتر از 6 متر 
از هر پنجره، درب یا دریچه 
نکنید.)بــرای  اســتفاده 
کســب اطالعات بیشتر به 
با  مسمومیت  از  پیشگیری 
گاز مونوکسیدکربن مراجعه 

کنید(
برای از بین بــردن رطوبت اضافی از 

و رطوبت  پنکــه(  و  فن)هواکش 
گیر استفاده کنید. فن را با ید در 
پنجره یا درب قرار داد تا هوا را به 
بیرون پرتاب کند)نه به داخل( تا 

قارچ و کپک پخش نشود.

قبل از روشــن کردن سیستم گرمایش، 
ســرمایش و تهویه هوا )HVAC(  باید آن 
را توسط یک متخصص تعمیر و نگهداری 
بررســی و تمیز کنید. اگر سیستم تهویه 
مطبوع دچار آبگرفتگی شـــده باشـد، 
روشـن شـدن سـیسـتم آلوده به قارچ 
بـاعـــث گسترش کپـک در خـانـه می 
شود. تمیز کردن حرفـه ای باعـث از بین 
رفتن قـارچ و جلوگیری از رشد بعدی آن 
می شود. وقتی سـرویس کار تشـخیص 
داد که سیســتم شما تمیز اســـت و در 
صـــورت بی خطر بودن، می توانید آن را 
روشـــن کرده و از آن برای از بین بردن 

رطوبت اضافی خانه استفاده کنید.

از ورود دوباره آب به خانه خود جلوگیری 
کنید. برای مثال، آب باران ناودان یا سقف 
باید از اطراف خانه خارج شود. زمین اطراف 
خانه باید به ســمت بیرون شیب داشته 
و زهکشی شــود تا ز یرزمین و کف خانه 

خشک شود.

اطمینان حاصــل کنید که فضاهای زیرین 
خانه دارای زهکشی مناسب برای محدود 
کردن نفوذ آب هستند. برای خشک شدن 

تهویه هوا را برقرار کنید.

اگر برق ندارید یا اســتفاده از آن ایمن 
نیســت، می توانید از یک ژنراتور قابل 

حمل برای تأمیــن انرژی تجهیزات 
تخلیه آب استفاده کنید. توجه: 

اگر برا ی تمیز کــردن خانه 
خود باید از پمپ آب بنزینی، 
موتور برق یا هر وسیله دیگر با 
احتراق داخلی استفاده کنید، 

هرگز موتور را در داخل خانه، ز 
یرزمین، گاراژ، انبار یا سایر فضاهای 

بســته یا تاحدودی محصور، یا کمتر از 
6  متر از هر در، پنجــره یا در یچه ، حتی 
اگر پنجره ها و درها باز باشــد، استفاده 
نکنید. استفاده نادرست می تواند سطح 
باالیــی از مونوکســیدکربن را به طور 
خطرناک ایجاد کند و باعث مسمومیت با 

مونوکسیدکربن شود.

سیالب 
می توانــد 

آشامیدنی  آب 
شــما را آلوده کند. 

ینده های  آال  از  برخــی 
موجود در آب های سطحی وارد 

آب های ز یرزمینی می شــوند و بر 
چاه های آب خصوصی و سیستم های 
آب شهری که از منابع ز یرزمینی 

اســتفاده می کننــد تأثیر 
گر می گذارند. ه یــک ا دارید چـــــا خصوصی 

و در منطقه ای سیل 
زده زندگــی می کنید، 

آزمایش کنیدقبل از اســتفاده آب را 

اداره 
بهداشت 

می  ناحیــه 

توانــد توصیــه 

ی  برا  خاصــی  های 

یا تصفیه آب  جوشاندن 

در منطقه شــما ارائه 
دهد.

ی  بــرا 
ظر  شستن 

تهیه وف، مسواک زدن،  و  تصفیه شده است.بســته بندی، آب جوشیده یا و پز و بهداشــت شخصی شامل آب نکنید. آب سال برا ی آشامیدن، پخت به شــما گفته اند آلوده است، استفاده کودک از آبی که مطمئن نیستید یا درســت کردن یا شیر خشک غذا، شستن دست ها، یخ شـسـتشـو 

اطالع 

رســانی 

ی  هــــــا

منطقــه ای را در 

آب  ســالمت  مورد 

دنبال  را  آشامیدنی 

کنید.

از آب سالم استفاده کنیداز آب سالم استفاده کنید

وقتی برای اولین وقتی برای اولین 
بار وارد خانه خود بار وارد خانه خود 
می شوید:می شوید:

ورود دوبارهورود دوباره
به خانهبه خانه  

ززدهده
هنگام بازگشت به خانه ای که پس از سوانح طبیعی مانند  طوفان، گرد باد  و سیل د چار آب 

گرفتگی شد ه است، توجه د اشته باشید  که خانه شما ممکن است به کپک و فاضالب آلود ه 
باشد  که این امر می تواند  برای سالمتی خانواد ه شما خطراتی ایجاد  کند .

هنگام استفاده هنگام استفاده 
از ژنراتور و از ژنراتور و 
سایر تجهیزات سایر تجهیزات 
الکتریکی ایمنی الکتریکی ایمنی 
را رعایت کنید:را رعایت کنید:

خانه خود را ایمن خانه خود را ایمن 
تمیز کنید:تمیز کنید:

پس  پاکســازی  هنگام  در 
از ســیل، برای محافظت از 
خود و عزیزان تان ایمنی را 
رعایت کنیــد. نکات مربوط 
به پاکسازی را مطالعه نمایید 
و رادیو یــا تلویزیون را برای 
اطالعات  روزرســانی  بــه 

اضطراری دنبال کنید.
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ی آموزش بــرا  خانــه  اگــر 

بســته  روز  چنــد 

بــوده اســت، ابتد ا 

و کوتاه  بطور موقت 

وارد شــوید تا در و 

پنجره ها را باز کنید 

و هــوای خانه برا ی 

مدتــی )حداقل 30 

دقیقه( تهویه شود، سپس 

بــرای مــدت طوالنی 

بمانید.


