Corpul de pompieri Hagen a rezumat ce măsuri de protecție ar trebui să respectați în prezent:

Măsuri de protecție în caz de inundații în casă
Când intrați acasă pentru prima dată:
Încercați să vă întoarceți acasă în timpul zilei, astfel încât să nu trebuie să folosiți lumina.
Utilizați lanterne și lanterne cu baterie în loc de lumânări, felinare cu gaz sau torțe.
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•
•
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Dacă aveți apă stătătoare în casă și puteți opri alimentarea principală de curent dintrun loc uscat, opriți mai întâi alimentarea de curent chiar dacă acest lucru întârzie
curățarea.
Dacă trebuie să călcați pe apă stătătoare pentru a avea acces la întrerupătorul
principal, apelați un electrician pentru a-l opri. NICIODATĂ să nu opriți sau să dați
drumul singur la alimentare sau folosiți un instrument sau dispozitiv electric izolat în
timp ce stați în apă.
Solicitați un electrician să verifice sistemul electric de acasă înainte de a reporni
alimentarea cu curent electric.
Dacă mirosiți gaz sau suspectați o scurgere, orpiți supapa principală de gaz, deschideți
toate ferestrele și ieșiți imediat din casă. Anunțați compania de gaz, poliția sau
pompierii, nu aprindeți sau nu stingeți luminile și nu faceți nimic care ar putea
provoca o scânteie. Dacă este necesar, informați și vecinii. Nu reveniți până nu vi se
spune că este sigur să faceți acest lucru.
Dacă casa a fost închisă de câteva zile, intrați scurt în casă pentru a deschide ușile și
ferestrele pentru a ventila casa pentru un timp (cel puțin 30 de minute) înainte de a
rămâne mai mult.
Dacă casa dvs. a fost inundată și a fost închisă de câteva zile, ar trebui să vă gândiți
că este posibil ca aceasta să aibă mucegai.
Dacă locuința dvs. a fost inundată, poate fi contaminată și cu canalizare.

Aruncați mâncarea nesigură:
Aruncați alimente care ar fi putut intra în contact cu apa de inundații sau de ploaie; Alimente
perisabile care nu au fost refrigerate corespunzător din cauza unei întreruperi de curent sau
care au un miros, o culoare sau o textură neobișnuite. Alimentele nesigure vă pot îmbolnăvi,
chiar dacă par, miros și au un gust normal. Când aveți dubii, aruncați-le.
Utilizați generatoare și alte dispozitive electrice în siguranță:
• Discutați cu compania dvs. de utilități despre utilizarea aparatelor electrice, inclusiv,
generatoare de curent. Rețineți că este împotriva legii conectarea generatoarelor la
circuitele electrice din casa dvs. fără dispozitivele de întrerupere automate aprobate.
Dacă un generator este în funcțiune după restaurarea energiei electrice, aceasta poate
deveni un pericol major de incendiu. În plus, conectarea necorespunzătoare a unui
generator la circuitele electrice ale casei dvs. poate pune în pericol lucrătorii de linie
care ajută la restabilirea energiei din zona dvs. ATENȚIE – există pericol pentru viață.
• Toate dispozitivele electrice trebuie să fie complet uscate înainte de a fi utilizate din
nou. Solicitați un electrician autorizat să revizuiască aceste puncte dacă aveți întrebări.
Pentru mai multe informații, consultați „Protejarea dvs. și a altora împotriva pericolelor
electrice după un dezastru.“
• Nu utilizați niciodată un generator, o mașină de spălat sub presiune sau un motor pe
benzină în casa, subsolul sau garajul dvs. sau la mai puțin de șase metri de o fereastră,
ușă sau aerisire.

Uscați-vă casa pentru a preveni mucegaiul:

•
•
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•
•

Dacă inundația sau apa de ploaie a intrat în casa dvs., uscați-o cât mai curând posibil
pentru a preveni mucegaiul.
Urmați acești pași:
Dacă aveți energie și un electrician a stabilit că este sigur să îl porniți, folosiți un
aspirator vid „umed și uscat“ (sau funcția de aspirație a unui curățător de abur pentru
covor), o pompă de alimentare cu apă acționată electric sau o pompă de bazin pentru
a îndepărta orice apă din clădire. Dacă folosiți dispozitive în zone umede, asigurați-vă
că purtați cizme de cauciuc.
Dacă nu aveți energie electrică sau dacă nu este sigur să o porniți, puteți utiliza un
generator portabil. Acest lucru vă permite să alimentați dispozitivele pentru a îndepărta
apa stătătoare.
Notă: Dacă trebuie să utilizați o pompă alimentară pe benzină, un generator, o mașină
de spălat sub presiune sau alt instrument alimentat pe benzină pentru a vă curăța casa,
nu folosiți niciodată motorul pe benzină într-o casă, subsol, garaj, pridvor sau altă
structură închisă sau parțial închisă sau la mai puțin de șase metri de o ușă, fereastră
sau guri de aerisire. Acest lucru se aplică și atunci când ferestrele și ușile sunt închise.
O astfel de utilizare necorespunzătoare poate duce la niveluri periculoase de
concentrații de monoxid de carbon și intoxicație cu monoxid de carbon. Dacă vremea
o permite, deschideți ferestrele și ușile casei pentru a ajuta procesul de uscare.
Folosiți ventilatoare și dezumidificatoare pentru a îndepărta excesul de umiditate.
Înainte de a-l porni, verificați și curățați încălzirea, ventilația și aerul condiționat (HVAC)
de către un profesionist de întreținere sau service care are experiență în îndepărtarea
mucegaiului. Dacă sistemul HVAC a fost inundat cu apă, pornirea sistemului HVAC
contaminat cu mucegai va răspândi mucegaiul în toată casa. Curățarea profesională
ucide mucegaiul și previne creșterea mucegaiului mai târziu. Când serviciul stabilește
că sistemul dvs. este curat și sigur în acest sens, îl puteți porni și utiliza pentru a
îndepărta excesul de umiditate din casă.
Împiedicați apa să intre din nou în casă. De exemplu apa de ploaie ar trebui să se
scurgă din jgheaburi sau de pe acoperișul casei. Podeaua din jurul casei ar trebui să
fie înclinată departe de casă pentru a menține subsolul și spațiul accesibil uscat.
Asigurați-vă că spațiile de acces la subsol au drenaj adecvat pentru a limita
pătrunderea apei. Ventilați această zonă pentru a permite uscarea.

Evitați rănirea:
• Inundațiile pot conține obiecte ascuțite, cum ar fi sticlă spartă sau metal, care pot
provoca răniri și infecții. Primul ajutor imediat poate ajuta la vindecarea rănilor mici și
la prevenirea infecției.
• Dacă aveți o plagă înjunghiată sau o plagă care este contaminată cu fecale, sol sau
salivă, cereți unui medic să trateze rana și să vadă dacă este nevoie de un rapel pentru
tetanos.
Prevenirea infecției cu răni deschise și erupții cutanate:
Rănile deschise și erupțiile expuse la inundații se pot infecta.
Pentru a vă proteja pe dumneavoastră și familia dvs.:
• Evitați inundațiile atunci când aveți o rană deschisă.
• Acoperiți rănile curate și deschise cu un bandaj impermeabil pentru a reduce riscul de
infecție.
• Păstrați rănile deschise cât mai curate posibil spălându-le bine cu săpun și apă
limpede.
• Adresați-vă imediat unui medic dacă rana dumneavoastră dezvoltă roșeață, umflături
sau expirații.
Consultați un medic cât mai curând posibil dacă:
• Există un corp străin în rană.

•
•

Rana este expusă unui risc special de infecție (de exemplu, mușcătura câinelui sau
înțepătura unui obiect murdar).
O rană veche prezintă semne de infecție (durere și durere crescută, umflături, roșeață,
supurare sau febră).

Protejați-vă pe dvs. și pe cei dragi de bolile diareice:
Rețineți că inundațiile pot conține ape reziduale și că consulul sau băuturile contaminate de
inundații pot provoca boli diareice (cum ar fi infecțiile cu E. coli sau salmonella).
Pentru a vă proteja pe dumneavoastră și familia dvs.:
• Spălați-vă mâinile după expunerea la apă ridicată (inundații).
• De asemenea, asigurați-vă că spălați mâinile copiilor cu apă și săpun des și
întotdeauna înainte de mese.
• De asemenea, asigurați-vă că spălați mâinile copiilor cu apă și săpun des și
întotdeauna înainte de mese.
• Nu lăsați copiii să se joace cu jucării care au fost contaminate de inundații și care nu
au fost dezinfectate.
• Nu vă scăldați în apă care poate fi contaminată cu canalizare sau substanțe chimice
toxice. Acestea includ râuri, pâraie sau lacuri care sunt contaminate de inundații.
Aveți grijă la posibilele substanțe chimice din inundații:
Inundațiile pot determina îndepărtarea recipientelor cu substanțe chimice din locurile de
depozitare normale
•
•

Nu încercați să mutați rezervoarele de propan pe care le-ați putea găsi – acestea sunt
periculoase și pot provoca un incendiu sau o explozie. Dacă găsiți vreunul, contactați
imediat pompierii sau poliția.
Fiți extrem de atenți când scoateți bateriile auto. Bateriile auto pot avea încă o încărcare
electrică chiar și în caz de inundații. Folosiți mănuși izolate și evitați contatul cu orice
acid care s-ar putea scurge din bateria deteriorată a mașinii.

Evitați pericolele electrice în interiorul sau în afara casei dumneavoastră:
După un dezastru natural, trebuie să fii atent pentru a evita pericolele electrice atât în casa ta,
cât și în altă parte.
•
•
•
•

Opriți alimentarea cu energie electrică și gaze naturale sau rezervoarele de propan în
casa dvs. pentru a evita focul, electrocutarea sau explozia.
NU atingeți NICIODATĂ o linie electrică căzută. Apelați compania de utilități pentru a
raporta liniile electrice care au căzut. Evitați contactul cu liniile aeriene în timpul curățării
și al altor activități.
Nu conduceți prin apă stătută, dacă sunt linii electrice răsturnate în apă.
Dacă creți că cineva a fost, electrocutat, sunați la 112 sau să puneți să sune pe
altcineva.

