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LUBELSKI PAÑSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE:

Zasady przygotowania pomieszczeñ do u¿ytku po powodzi:
1.Pomieszczenie wstêpnie oczyœciæ z grubych zanieczyszczeñ: piasku, szlamu, itp.
2.Nastêpnie pomieszczenie starannie oczyœciæ wod¹ i œrodkami myj¹cymi. Dok³adne umycie usuwa nie tylko brud,
ale równie¿ obni¿a liczbê drobnoustrojów, czêsto do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.
3.Po dok³adnym oczyszczeniu, niektóre pomieszczenia lub powierzchnie dezynfekowaæ. Wskazane jest
dezynfekowanie pomieszczeñ nawierzchni do przygotowywania i przechowywania ¿ywnoœci. Do tego celu mo¿na
stosowaæ preparaty zalecane przez Stacjê Sanitarno - Epidemiologiczn¹ lub powszechnie dostêpne œrodki u¿ywane
w gospodarstwie domowym (np. stosowane do wybielania bielizny). Po dezynfekcji (nie krócej ni¿ 15 min)
powierzchnie zmyæ wod¹ pitn¹.
Pomieszczenia mocno zanieczyszczone np. fekaliami, powinny byæ dezynfekowane. Po usuniêciu zanieczyszczeñ,
umyciu, nale¿y przeprowadziæ dezynfekcjê preparatami zalecanymi przez Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne.
Dezynfekcjê pomieszczeñ Ÿle wietrzonych (np. piwnice), du¿ych powierzchni powinny przeprowadziæ
przeszkolone ekipy.

Do dezynfekcji pomieszczeñ mieszkalnych nie stosowaæ lizolu, wapna chlorowanego,
ograniczyæ stosowanie podchlorynu sodu.

Ze wzglêdu na zagro¿enie œrodowiska, wskazane jest ograniczenie stosowania preparatów zawieraj¹cych chlor.
Pomieszczenia po dezynfekcji nale¿y wywietrzyæ.

- Przedmioty, które zostan¹ uznane za przydatne do dalszego u¿ytkowania nale¿y dok³adnie wymyæ, a nastêpnie
zdezynfekowaæ. Najlepsz¹ metod¹ dezynfekcji jest stosowanie wysokiej temperatury, stosowanie gor¹cego powietrza,
gotowanie, wyparzanie, prasowanie.
- Wyposa¿enie kuchenne (np. naczynia, sztuæce) nale¿y dok³adnie umyæ, a nastêpnie gotowaæ nie krócej ni¿ 15 minut
w wodzie, najlepiej z dodatkiem sody (1-2 ³y¿ki na litr) w przykrytym naczyniu.

UWAGA: Œrodków chlorowych nie stosowaæ z innymi preparatami. Szczególne zagro¿enie stanowi¹ w œrodowisku
kwaœnym i w obecnoœci czwartorzêdowych zwi¹zków aminowych. U¿ywaæ tylko w pomieszczeniach
dobrze wietrzonych.
Dezynfekowane pomieszczenia udostêpniæ po wywietrzeniu.

Œrodki chlorowe do dezynfekcji powierzchni stosowaæ w nastêpujacych stê¿eniach:
chloraminaT, chloramina B: 1%-3%, podchloryn sodu  0,5% (aktywnego chloru), wapno chlorowane: 20%.
Inne preparaty zawieraj¹ce czynny chlor stosowaæ zgodnie z informacj¹ podan¹ na etykiecie (np. Ace 13%,
Chlorosan 50%, Clorina 1-3%, Clorox- 15%, Javel-in 0,5% chloru, Presept 0,168% chloru, Trichloror 1,5%)
Nale¿y ograniczyæ stosowanie wapna chlorowanego w pomieszczeniach mieszkalnych.

- Pomieszczenie wstêpnie oczyœciæ z grubych zanieczyszczeñ: piasku, szlamu itp.
- Nastêpnie pomieszczenie oczyœciæ wod¹ i œrodkami myj¹cymi.
- Po dok³adnym oczyszczeniu, niektóre pomieszczenia lub powierzchnie dezynfekowaæ.
- Pomieszczenia dezynfekowane mog¹ byæ udostêpnione u¿ytkownikom po wywietrzeniu

Uwaga:

INFORMACJA DLA POWODZIAN
.

POSTÊPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI
I PRZEDMIOTAMI U¯YTKU PO POWODZI

POSTEPOWANIE Z PRZEDMIOTAMI CODZIENNEGO U¯YTKU:

ZASADY PRZYGOTOWANIA POMIESZCZEÑ
DO U¯YTKOWANIA PO POWODZI:


