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Clean-up after a Flood
ﺧطرات ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﭘس از وﻗوع ﺳﯾل ﮐداﻣﻧد؟
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ھﺮ ﭼﮫ ﺳﻌﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﮐﮫ آب ﺳﯿﻞ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ و اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ روش ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻟﻤﺲ و ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ .در ھﻨﮕﺎم
ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻞ ،آب از ﻣﺴﯿﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و
زﻣﯿﻨﮭﺎی آب ﮔﺮﻓﺘﮫ را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﮭﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﻮد ،زﺑﺎﻟﮫ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪه ،و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﻮاد ﺑﯿﻤﺎری زا در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آب ﺳﯿﻞ ﻣﯽ-
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﺪت آﻟﻮده ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮدم ﺷﻮد.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﻣن اﺳت؟
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ دﭼﺎر ﺳﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻨﺒﻊ آب ﺳﺎﻟﻢ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ ،و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮای دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﺑﺎﻟﮫ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ از ﺧﺪﻣﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺷﺎﻣﯿﺪن آب )ﻟﻮﻟﮫ ﮐﺸﯽ( ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
اطﻼع داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎ از ﭼﺎه آب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺒﻊ آب
ﺷﻤﺎ آﻟﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﮫ و آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻮدن آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اطﻼع ﺑﯿﺶﺗﺮ،
از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪHealthLinkBC File #05b :
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آب ﭼﺎه ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ؟ اﮔﺮ آب درون ﭼﺎه زﻻل
اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای اطﻼع ﺑﯿﺶﺗﺮ ،از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ:
 HealthLinkBC File#49bروش ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻧزل ﺳﯾل زده و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾروﻧﯽ آن را
ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾم؟
ھﻤﮫ ی اﺛﺎﺛﯿﮫ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺒﻠﻤﺎن و اﺛﺎﺛﯿﮫ دارای روﮐﺶ و ﻻﯾﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﯿﺰﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻓﺮو
ﻧﺸﺴﺘﻦ آب و در اﺳﺮع وﻗﺖ ،ﺑﺎ آب داغ و ﻣﻮاد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﮫ ی

ﺳﻄﻮح را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﺎﺑﯿﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﮫ ی اﻗﻼم
ﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن
 500ﮔﺮم ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﮐﻠﺮدار در  25ﺗﺎ  40ﻟﯿﺘﺮ آب ) 1ﭘﻮﻧﺪ ﻟﯿﻤﻮ
ﺗﺮش ﮐﻠﺮدار در  6ﺗﺎ  10ﮔﺎﻟﻦ آب( ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺎﯾﻊ
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ دارای  5ﺗﺎ 6
درﺻﺪ ھﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )آب ژاول( ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد؛ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﺑﺮﭼﺴﺐ روی ظﺮف آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 1 .ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ را در  25ﻟﯿﺘﺮ آب ) 1ﮐﻮارت ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ
در  6ﺗﺎ  10ﮔﺎﻟﻦ آب( ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ً از دﺳﺘﮑﺶ اﯾﻤﻨﯽ ،ﻋﯿﻨﮏ
اﯾﻤﻨﯽ و ﭼﮑﻤﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺤﻠﻮﻟﮭﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻗﻮی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺎرﺿﮫ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﯾﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در
آب داغ و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ آب راﮐﺪ ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ طﺒﻘﮫ ھﻤﮑﻒ ﮐﮫ آب
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻮطﮫ اطﺮاﻓﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ از آب ﺳﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﮫ
ﺷﻮد 2 .ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﮫ طﻮر
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ آب راﮐﺪ ﮐﻒ ﻣﻨﺰل ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ .آب و ﻣﺎﯾﻊ
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ھﺮ  4ﺗﺎ  5روز،
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آب راﮐﺪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ
ﺗﻠﻤﺒﮫ آب را از زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﯿﻠﯽ زود اﻧﺠﺎم
ﻧﺪھﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک ﻣﺤﻮطﮫ اطﺮاف
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮارھﺎ ﺷﻮد و/ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﮐﻒ زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن ﺷﻮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ آب از زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ طﺒﻘﮫ ھﻤﮑﻒ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻞ و ﻻی را ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻠﻨﮓ ،ﺳﻄﻞ آب و ﺑﺮس زﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﮫ ی اﺛﺎﺛﮫ و
ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺒﻠﻤﺎن،
ﻓﺮش ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ،ﻟﺒﺎﺳﮭﺎ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ را ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم
ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﮭﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎری ﯾﺎ اﺟﺎق ﺧﻮراک ﭘﺰی ﺧﺎﻧﮫ را
ﮔﺮم ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﺗﺎ زودﺗﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮس آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض آب ﺳﯿﻞ
ﺑﻮده اﻧﺪ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﻤﮫ ﺑﻨﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﺎ ﻟﻮازﻣﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺒﺎری ،ﺳﺎﯾﺒﺎن ﯾﺎ ﮔﺎراژھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﮫ

وﯾﮋه ،ﻟﻮازم و وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ و ظﺮوف آﺷﭙﺰی و ﻧﮕﮭﺪاری ﻏﺬا
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و در ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﺮﯾﻨﮫ ﺑﺨﯿﺴﺎﻧﯿﺪ.

در ﺧﺻوص ﻣﺧزﻧﮭﺎی ﻓﺎﺿﻼب و ﺣوﺿﭼﮫ ھﺎی دﻓﻊ ﻣواد
زاﯾد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
ﺳﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﺧﺎک زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎ ،ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .ﭘﺲ از ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻦ
آب ﺳﯿﻞ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت در ﺑﺎره ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺎزرس ﺑﮭﺪاﺷﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺠﺎز در اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﺎﺿﻼب ﮔﻔﺘﮕﻮن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ،از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ:
.http://owrp.asttbc.org/c/finder.php
ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮادی ﮐﮫ ﺳﯿﻞ ﺑﮫ ھﻤﺮاه آورده
اﺳﺖ را از ﺣﯿﺎط ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت دﻓﻊ
زﺑﺎﻟﮫ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺷﮭﺮداری ﯾﺎ
ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ ﻏذاﯾﯽ ،ﭼﮫ ﺗداﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﺎﯾد اﺗﺧﺎد ﻧﻣود؟
ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻞ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﮭﺎی اﺣﺘﯿﺎطﯽ زﯾﺮ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺖ:
• ﻏﺬا را ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ در ظﺮوف ﺿﺪ آب ﺑﺴﺘﮫ
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺑﮫ
روش ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎک ﻧﻤﻮد ﺑﮫ طﻮری
ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮد ،ﺑﮫ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﮫ ﺷﺪت آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺴﺘﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺨﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و
آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
• ھﺮﮔﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﭙﺨﺘﮫ ﯾﺎ ﺧﺎم ﮐﮫ دﭼﺎر آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﯿﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﮫ ،ﻣﯿﻮهھﺎ و ﺳﺒﺰﯾﮭﺎی ﺗﺎزه ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﮭﺎی
درون ﺑﻄﺮی ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮورده و ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت( را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
• ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺮغ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و
ﻓﺮاورده ھﺎی ﺷﯿﺮی ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  2ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض دﻣﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  4°ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻮده اﻧﺪ را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
• اﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﯿﺰﮐﺎری ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ ﺑﻮده اﯾﺪ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﭘﯿﺶ از
ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺘﮭﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
• اﮔﺮ ﻟﺤﯿﻢ در ﻗﻮطﯽھﺎی ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﺟﺪار
آن ﺑﺮ آﻣﺪه ﯾﺎ ﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺖ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺸﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ،آﻧﮭﺎ را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﻗﻮطﯽ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ را ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ
از آن ﺑﺮﭼﺴﺐ روی ﻗﻮطﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﮫ ،ﻗﻮطﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ در
آب ﺻﺎﺑﻮن ﮔﺮم ﺷﺴﺘﮫ ،و در ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ

ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ
ﻧﻤﻮدن  40ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ )آب ژاول( ﺑﮫ 1
ﻟﯿﺘﺮ آب )اﻓﺰودن  5اوﻧﺲ ﯾﺎ  10ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﮐﮫ ﻣﺤﺘﻮی
 5ﺗﺎ  6درﺻﺪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ  1ﮔﺎﻟﻦ آب( ﺗﮭﯿﮫ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺮ روی ظﺮف ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﮫ
ﻣﺤﺘﻮی ﭼﮫ ﻣﺎدهای اﺳﺖ.
• ﺷﯿﺸﮫ ھﺎی ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ درﺷﺎن
ﺑﺎز ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان درون و زﯾﺮ در ﺷﯿﺸﮫ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮد.
ﺷﯿﺸﮫ ھﺎی ﺑﺎز ﻧﺸﺪه را ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺖ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ،دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
• ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ،ظﺮوف و ﺳﻄﻮح در ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺸﻮھﺎ ،ﻗﻔﺴﮫ ھﺎ،
ﺗﺨﺘﮫ ھﺎی ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و روی ﭘﯿﺸﺨﻮان
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎ آب ﺻﺎﺑﻮن ﮔﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ
ﻣﻮاد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره ﺗﻤﯿﺰﮐﺎری ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ،
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺴﺆل ﺑﮭﺪاﺷﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در واﺣﺪ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
http://www.health.gov.bc.ca/socsec/

ﺑﺮای ﻣﺷﺎھده ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣوﺿوﻋﯽ دﯾﮕر  HealthLinkBCﺑﮫ وب
ﺳﺎﯾت  www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/ﯾﺎ ﺑﮫ واﺣد
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻏﯾر اﺿطراری و آﮔﺎھﯽ از ﺧدﻣﺎت
ﻣوﺟود در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت
 www.HealthLinkBC.caﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ  8-1-1ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﻼل ﺷﻧواﯾﯽ دارﻧد در ﺑﯽ.ﺳﯽ
ﺑﺎ  7-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﮔردد.

