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 پاکسازی پس از سیل
Clean-up after a Flood

 از وقوع سیل کدامند؟ پسخطرات بھداشتی 
، با خود مواجھ شده باشددر منزل  گرفتگیھر کسی کھ با سیل 

برگشت ھر چھ سعریع تر بھ زندگی عادی خویش  دلواپسی منتظر
اما مھم است بھ خاطر بسپاریم کھ آب سیل بھ طور معمول  است.

بسیار کثیف است و اسباب و وسایلی کھ دچار آب گرفتگی ناشی از 
در ھنگام  لمس و جابھ جا شوند. صحیحیسیل شده اند باید بھ روش 

جاری شدن سیل، آب از مسیر طبیعی خود خارج می شود و 
زمینھای با زمینھای آب گرفتھ را می شوید و ممکن است کھ 

سرریز شده، و سایر ی، کود، زبالھ، سیستمھای فاضالب زکشاور
-زا در تماس قرار گیرد. آب سیل میبیماری مواد منابع آلودگی و 

 بیماری مردم شود.تواند بھ شدت آلوده شده و باعث 

  ؟است امنزمانی برگشت بھ خانھ چھ 
نباید در خانھ ای کھ دچار سیل گرفتگی شده است زندگی کنید، 

، منبع آب سالم در دسترس قرار شده تماممگر زمانی کھ پاکسازی 
، و اقدام الزم برای دفع فضوالت انسانی و زبالھ انجام گرفتھ گرفتھ
 .باشد

 
اگر منزل شما از خدمات آبرسانی ھمگانی برخوردار است، 

چنانچھ و زمانی کھ آشامیدن آب (لولھ کشی) بی خطر باشد بھ شما 
شما از چاه آب متعلق بھ مصرفی اطالع داده خواھد شد. اگر آب 

می شود، باید فرض را بر این بگذارید کھ منبع آب خودتان تأمین 
زمایش ھای بیشتری کھ سالم شما آلوده است و بدون تصفیھ و آ

تر، برای اطالع بیش بودن آن را تأیید نمایند، قابل آشامیدن نیست.
 File #05b HealthLinkBC: از این نشانی اینترنتی دیدن کنید

ب درون چاه زالل اگر آ آیا باید آب چاه منزل خود را آزمایش کنم؟
است، امکان دارد بتوانید پس از ضد عفونی نمودن از آن استفاده 

 نمایید.
 

: از این نشانی اینترنتی دیدن کنیدتر، برای اطالع بیش
nkBC File#49bHealthLi نمودن آب  یروش ضد عفون

 .یدنیآشام

چگونھ منزل سیل زده و ساختمانھای بیرونی آن را 
 ؟پاکسازی نمایم

منتقل کنید. را باید بھ بیرون ھمھ ی اثاثیھ و مبلمان قابل حمل 
دارای روکش و الیی کھ دچار آب گرفتگی شده اند مبلمان و اثاثیھ 

نور تابش را باید بیرون بگذارید تا بھ طور کامل خشک شوند. 
مستقیم خورشید می تواند ضد عفونی کننده ای قوی باشد، اما 

پس از فرو امکان دارد کھ بھ تمیزکاری بیشتری نیاز باشد. 
ھمھ ی نشستن آب و در اسرع وقت، با آب داغ و مواد پاک کننده 

بسابید و تمیز کنید. ھمھ ی اقالم سطوح را بھ تمامی و با دقت 
 نید.چوبی را با آب و صابون تمیز ک

 
 محلول پاک کنندهآنھا را با پس از تمیز کردن ھمھ سطوح، 

بھداشتی بشویید. محلول بھداشتی را می توان با مخلوط کردن 
پوند لیمو  1لیتر آب ( 40تا  25گرم لیمو ترش کلردار در  500

از مایع ن آب) تھیھ کنید. ھمچنین گال 10تا  6ترش کلردار در 
 6تا  5ی کھ دارای لباسشویی خانگسفید کننده مورد استفاده در 

استفاده  می توان نیز (آب ژاول) سدیم می باشد درصد ھیپوکلریت
؛ اطالعات مربوط بھ مقدار مواد ترکیبی محلول معموال در کرد

لیتر از مایع سفید  1برچسب روی ظرف آن موجود می باشد. 
 کوارت مایع سفید کننده خانگی 1لیتر آب ( 25کننده خانگی را در 

گالن آب) مخلوط کنید. حتماً از دستکش ایمنی، عینک  10تا  6در 
و چکمھ استفاده کنید چرا کھ امکان دارد محلولھای شیمیایی  ایمنی

قوی باعث ناراحتی پوست و چشم شوند و عارضھ تنفسی ایجاد 
نمایند. لباسھایی کھ در زمان نظافت پوشیده اید را باید جداگانھ در 

 بشویید. آب داغ و پاک کننده
 

یا طبقھ ھمکف کھ آب منزل در زیرزمین موجود تمامی آب راکد 
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 

لیتر مایع سفید کننده خانگی را پیمانھ بزنید و بھ طور  2شود. 
وی سطح آب راکد کف منزل پخش کنید. آب و مایع بر ر یکسان

روز،  5تا  4سفید کننده را تا حد ممکن ھم بزنید. این کار را ھر 
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 

در خاک محوطھ اطراف  ندھید چرا کھ امکان دارد آب موجود
زمین شود و/یا باعث باال آمدن کف زیر باعث فرو ریختن دیوارھا

 شود.منزلتان 
 

پس از اینکھ آب از زیرزمین یا طبقھ ھمکف تخلیھ گردید، 
ممکن است الزم بالفاصلھ تمامی گل و الی را نیز تخلیھ کنید. 

ھ و ھمھ ی اثاثاز شلنگ، سطل آب و برس زبر استفاده کنید.  باشد
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 

با استفاده از برس آغشتھ بھ  گرم نگاه دارید تا زودتر خشک شود.
محلول پاک کننده بھداشتی، تمام سطوحی کھ در معرض آب سیل 

 بوده اند را ضد عفونی کنید.
 

ھمھ بناھایی کھ در آنھا کاالھا یا لوازمی نگھداری می کنید مانند 
یا گاراژھا را باید تمیز و ضد عفونی نمایید. بھ  ، سایبانانباری
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و ظروف آشپزی و نگھداری غذا  آشپزخانھلوازم و وسایل ویژه، 
 را باید بھ خوبی بشویید و در محلول کلرینھ بخیسانید.

دفع مواد ر خصوص مخزنھای فاضالب و حوضچھ ھای د
  ؟چھ باید کرد زاید

در خاک زیرساخت سیستم سیل گرفتگی می تواند با نفوذ 
بھ طور جدی بر آن اثر بگذارد. پس از فرو نشستن  فاضالب شما،

آب سیل و برگشتن بھ خانھ، برای مشورت در باره سیستم 
فاضالب منزل خود، با بازرس بھداشت ھمگانی محل و نیز با 
یک فرد متخصص مجاز در امور ساخت و نگھداری سیستم 

 انجام فاضالب گفتگون نمایید. برای تماس با متخصص رسمی
تم فاضالب، از این وبسایت دیدن کنید: سیس امور

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 اطالعات در مورد خدمات دفع 

مربوط بھ آن در محل زندگیتان، با شھرداری یا  زبالھ و مقررات
  ناحیھ منطقھ ای خود تماس بگیرید.

 ؟تدابیر احتیاطی باید اتخاد نمودچھ برای ایمنی غذایی، 
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:
بستھ  ین برد، مگر اینکھ در ظروف ضد آبباید از بغذا را  •

بندی شده باشد کھ بھ آسانی قابل تمیز کردن و پاک کردن بھ 
 روش بھداشتی باشد. غذایی کھ در معرض سیل گرفتگی

نمود بھ طوری بوده است را با دشواری می توان پاک  مستقیم
کھ قابل مصرف بشود، بھ ویژه اگر بھ شدت آلوده شده باشد. 

ستن، استفاده از پاک کننده ھای بھداشتی و پختن صحیح ش
اینگونھ مواد غذایی ممکن است نتواند باکتریھای خطرناک و 

 آلوده کننده ھای شیمیایی را از بین ببرد.
دچار آب گرفتگی ناشی از ھرگز مواد غذایی نپختھ یا خام کھ  •

 اید کھید یا ننوشید، حتا اگر سعی کردهاند را نخورسیل بوده
 آنھا را بشویید و با مواد بھداشتی پاک کنید.

ھا و سبزیھای تازه، نوشیدنیھای مواد غذایی داخل جعبھ، میوه •
ا مواد غذایی پرورده و نگھداری شده (مانند درون بطری ی

 ترشیجات) را دور بریزید.
تمام مواد غذایی فاسد شدنی، مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و  •

ساعت در معرض دمای  2فراورده ھای شیری کھ بیش از 
 دور بریزید.سانتیگراد بوده اند را  °4باالتر از 

اگر مشغول تمیزکاری پس از سیل بوده اید، بھ ویژه پیش از  •
جابھ جایی یا خوردن مواد غذایی، بھ طور مرتب دستھای 

 را بشویید.خود 
 جدارآسیب دیده، ھای محتوی مواد غذایی قوطیاگر لحیم در  •

چنانچھ نشانھ ای مبنی بر نشت یا باشد، یا باد کرده آن بر آمده 
قوطی ھایی  محتویاتشان مشاھده شود، آنھا را دور بیاندازید.

خوبی ھستند را تنھا زمانی باز کنید کھ پیش کھ در وضعیت 
ا برداشتھ، قوطی را بھ خوبی در از آن برچسب روی قوطی ر

آب صابون گرم شستھ، و در مخلوط پاک کننده بھداشتی 

گذاشتھ باشید. مخلوط پاک کننده بھداشتی را می توان با اضافھ 
 1میلی لیتر مایع سفید کننده خانگی (آب ژاول) بھ  40نمودن 

قاشق غذاخوری کھ محتوی  10اونس یا  5لیتر آب (افزودن 
گالن آب) تھیھ  1ایع سفید کننده خانگی باشد بھ درصد م 6تا  5

نمایید. اگر از این مخلوط بالفاصلھ استفاده نمی کنید، بھ 
وی ظرف بنویسید کھ وانا بر رکھ بھ طور خ بسپاریدخاطر 

 ای است.محتوی چھ ماده
شیشھ ھای حاوی مواد خوراکی یا آشامیدنی کھ قبال درشان  •

ا بسیار دور بیاندازید زیرباز شده و استفاده شده اند را 
زیر در شیشھ را تمیز نمود. درون و  دشوار است کھ بتوان

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  •
ا، قفسھ ھا، با مواد غذایی کھ آلوده شده اند، از قبیل کشوھ

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 اطالعات بیشتر
اطالعات بیشتر در باره تمیزکاری پس از سیل گرفتگی، برای 

بھداشت ھمگانی لطفاً با مسؤل بھداشت زیست محیطی در واحد 
 محل خود تماس بگیرید.

http://www.health.gov.bc.ca/socsec/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

وب  بھ  HealthLinkBCموضوعی دیگر  ھایپروندهی مشاھده برا
یا بھ  واحد   healthfiles/www.HealthLinkBC.ca/ سایت

 بھداشت عمومی محلی خود مراجعھ کنید. 
 

برای دریافت اطالعات بھداشتی غیر اضطراری و آگاھی از خدمات 
بھ وب سایت  موجود در بریتیش کلمبیا 

www.HealthLinkBC.ca  تماس  8-1-1یا با  کنیدمراجعھ
 بگیرید.

 
 ی.سیدر ب دارند ییکھ اختالل شنوا یکسان ای انیناشنوابرای کمک بھ 

 د.یریتماس بگ 1-1-7با 
 

یارائھ م زبان 130 از شیدر صورت درخواست، خدمات ترجمھ بھ ب
 گردد.
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