
‘Hagen itfaiyesi burada almanız gereken önlemleri özetledi’ 
 
 

Evde su basması durumunda koruyucu önlemler 
 
Evinize ilk girdiğinizde: 
Işıkları kullanmak zorunda kalmamak için güpegündüz eve dönmeye çalışın. Mumlar, gazlı 
fenerler veya meşaleler yerine pille çalışan el lambasını ve fenerler kullanın. 
 

• Evinizde durgun su varsa ve kuru bir yerden cereyan ana akım bağlantısın 
kapatabiliyorsunuz, temizliği geciktirse bile önce cereyan ana akım bağlantısını 
kapatın. 

• Cereyan ana akım bağlantısına erişmek için durgun suya basmanız gerekirse, 
kapatması için bir elektrikçi çağırın. Sudayken ASLA cereyan ana akım bağlantısını 
kendiniz açıp kapatmayın veya elektrik izole edilmiş bir alet veya cihaz kullanın. 

• Cereyan ana akım bağlantısın tekrar açmadan önce bir elektrikçiye evin elektrik 
sistemine kontrol ettirin. 

• Gaz kokusu alırsanız veya sızıntı olduğuna şüphelenirseniz ana gaz vanasını 
kapatın, tüm pencereleri açın ve hemen evi terk edin. Gaz şirketine, polise veya 
itfaiye haber verin, ışıkları açıp veya kapatmayın veya kıvılcım çıkmasına neden 
olabilecek herhangi bir şey yapmayın. Gerekirse komşularınıza da haber verin. 
Bunun yapmanın güvenli olduğunu söylenene kadar geri dönmeyin. 

• Ev birkaç gündür kapalı durduysa, kapı ve pencereleri açmak için kısa süreliğine eve 
girin, evde daha fazla kalmadan önce evi bir süre (en az 30 dakika) havalandırın. 

• Evinizi su bastıysa ve birkaç gün kapalı kaldıysa, evinizde küf olduğunu varsayın. 
• Evinizi su bastıysa, kanalizasyonla da artık sularla kirlenebilir. 

 
Güvenli olmayan yiyecekleri atın: 
Sel veya yağmur suyuyla temas etmiş olabilecek yiyecekleri atın; elektrik kesintisi nedeniyle 
uygun şekilde soğutulmamış veya olağanüstü bir kokusu, rengi veya dokusu olan bozulabilir 
yiyecekler. Güvenli olmayan yiyecekler, normal görünseler, kokmak ve tadında olsa ile sizi 
hasta edilebilir. Şüphe duyduğunuzda, atın. 
 
Jeneratörleri ve diğer elektrikli cihazları güvenle kullanın: 

• Elektrik jeneratörleri de dahil olmak üzere elektrikli aletlerin kullanımı hakkında kamu 
hizmeti şirketinizle konuşun. Onazlı otomatik kesici cihazlar olmadan jeneratörleri 
evinizdeki elektrik devrelerine takmanın yasalara aykırı olduğunu unutmayın Bir 
jeneratör, elektrik geri gücü geri geldikten sonra çalışıyorsa, büyük bir yangın tehlikesi 
oluşturabilir Ayrıca bir jeneratörü evinizin elektrik devrelerine yanlış şekilde bağlamak 
bölgenizdeki elektriği geri kazanmaya olan hat çalışanların riske atabilir. DİKKAT – 
hayati tehlike var! 

• Tüm elektrikli cihazlar tekrar kullanımından önce tamamen kuru olmalıdır. Herhangi 
bir sorunuz varsa, sertifikalı elektrikçiye bu noktaları gözden geçirin. 

• Evinizde, bodrumunuzda veya garajınızda asla jeneratör basınçlı yıkama veya 
benzinli motor veya pencerelerden, kapılardan veya havalandırmalardan altı 
metreden daha az kalan yerlerde kullanmayın. 

 
Küflenmeyi önlemek için evinizi kurutun: 

• Evinize sel veya yağmur suyu girdiyse, küflenmemesi için mümkün olan en kısa 
sürede kurutun. 

• Bu adımları takip edin: 
• Evinizde cereyan varsa ve bir elektrikçi açmanın güvenli olduğuna karar verdiyse, 

binadaki durgun suyu çıkarmak için, bir „ıslak-kuru“-elektrik süpürgesi (veya bir halı 
buharlı temizleyicinin emme işlevi), bir elektrikle çalışan su besleme pompası veya bir 



bataklık pompası kullanın. Ekipmanı ıslak alanlarda çalıştırıyorsanız, lastik çizme 
giydiğinizden emin olun. 

• Elektriğiniz yoksa veya açmak güvenli değilse, taşınabilir jeneratör kullanabilirsiniz. 
Böylece duran suyu çıkarmak için cihazlara cereyan vermenizi sağlar. 

• Not: Evinizi temizlemek için benzinle çalışan bir pompa, bir jeneratör, bir yüksek 
basınç temizleyici veya benzinle çalışan alet kullanmanız gerekiyorsa, benzin motoru 
asla bir evde, bodrumda, garajda, üstü kapalı araba koyma yeri, bir Verandada veya 
diğer kapalı veya kısmen kapalı yapılarda veya bir kapıdan, pencereden veya 
havalandırmadan altı metre daha az mesafede, çalıştırmayın. Bu pencereler ve 
kapılar kapalıyken de geçerlidir. Bu tür uygunsuz kullanım, tehlike seviyelerde 
karbonmonoksid konsantreleri ve karbonmonoksit zehirlenmesine neden olabilir. 

• Hava müsait olduğunda, kurutma sürecine yardımcı olmak için evin pencerelerini ve 
kapılarını açın. 

• Fazla nemi gidermek için havalandırıcı ve nem gidericiler kullanın. Küfün yayılmasını 
önlemek için havayı içeri atmak yerine dışarı üflemek için havalandırıcılar bir pencere 
veya kapı ile yerleştirilmelidir. 

• Açmadan önce, evinizdeki ısıtma, havalandırma ve klima tesisatını (HVAC) küf 
giderme konusunda deneyimli bir bakım veya servis uzmanına kontrol ettirin ve 
temizletin. HVAC-Sistemi su ile dolmuşsa, küf bulaşmış, HVAC-sistemini açmak küfü 
evin her tarafına yayacaktır. Profesyonel temizlik elemanı küfü öldürür ve daha sonra 
küf oluşumunu engeller. Servis, sisteminizin temiz ve güvenli olduğunu belirlediğinde, 
sistemi açıp evinizdeki fazla nemi gidermek için kullanabilirsiniz. 

• Suyun evinize geri dönmesini önleyin. Örneğin yağmur suyu oluklardan veya evin 
çatısından tahliye edilmelidir. Evin etrafındaki zemin, bodrumu ve emekleme alanını 
kuru tutmak için evden uzağa eğimli olmalıdır. 

• Alçak bodrumlardaki alanlarının su girişini sınırlamak için yeterli drenaja sahip 
olduğundan emin olun. Kurumasını sağlamak için bu alanı havalandırın. 

 
Yaralanmalardan sakınmak: 

• Seller, kırık cam veya metal gibi yaralanmaya ve enfeksiyona neden olabilecek keskin 
nesneler içerebilir. Derhal ilk yardım, küçük yaraların iyileşmesini ve enfeksiyonun 
önlemesini yardımcı olabilir. 

• Bir bıçak yaranız veya dışkı, toprak veya tükürük ile kontamine olmuş bir yaranız 
varsa, yarayı tedavisi etmesi için bir doktora başvurun ve tetanos takviyesine gerek 
olup olmadığına bakın. 

 
Açık yaralardan ve kızarıklıklardan kaynaklanan enfeksiyonu önleyin: 
Sellere maruz kalan açık yaralar ve döküntüler enfekte olabilir. 
 
Kendinizi ve ailenizi korumak için: 

• Açık bir yaranız olduğunda selden kaçının. 
• Enfeksiyon riskini azaltmak için temiz, açık yaraları su geçirmez bir bandajla örtün. 
• Açık yaraları sabun ve sade su ile iyice yıkayarak mümkün olduğunca temiz tutun. 
• Yaranızda kızarıklık, şişme veya sızıntı olursa hemen bir doktora görün. 

 
En kısa zamanda bir doktora görünün, eğer: 

• Yarada bir yabancı bir cisim varsa. 
• Yara belirli bir iltihap riskine maruz kalır (örneğin köpek ısırığı veya kirli bir nesneden 

sokma). 
• Eski bir yara iltihap belirtileri gösterir (artan ağrı ve ağrı, şişme, kızarıklık, akıntı veya 

ateş). 
 
Kendinizi ve sevdiklerinizi ishal hastalıklarından koruyun: 
Taşkınların kanalizasyon içerebileceğini ve taşkınlarla kirlenmiş herhangi bir şeyi yemenin 
veya içmenin ishalli hastalıklara (E. coli- veya salmonella enfeksiyonları gibi) neden 
olabileceğini unutmayın. 



 
Kendinizi ve ailenizi korumak için: 

• Sel suyuna maruz kaldıktan sonra ellerinizi yıkayın. 
• Ayrıca çocukların ellerini sık sık her zaman yemeklerden önce sabun ve suyla 

yıkadığınızdan emin olun. 
• Çocukların su basmış alanlarda oynamasını izin vermeyin. 
• Çocukların sel ile kirlenmiş ve dezenfekte edilmemiş oyuncaklarla oynamasına izin 

vermeyin. 
• Kanalizasyon veya toksik kimyasallarla kirlenmiş olabilecek suyuna girmeyin. Bunlar, 

sel ile kirlenmiş nehirleri, akarsuları veya göller içerir. 
 
Seldeki muhtemel bulunan kimyasal maddelerine dikkat edin: 
Sel, kimyasal kapların normal depolama yerlerinden çıkarılmasına neden olabilir. 
 

• Bulabileceğiniz propan tanklarını hareket ettirmeye çalışmayın tehlikedir ve yangına 
veya patlamaya neden olabilirler. Bulursanız hemen itfaiye veya polise başvurun. 

• Araba akülerini çıkarırken son derece dikkatli olun. Araba akülerinin selde bile elektrik 
yükü olabilir İzoleli eldivenler kullanın ve hasarlı araç aküsünden sızmış olabilecek 
asitlerle temastan kaçının. 

 
Evinizin içinde veya dışında elektrikten doğan tehlikelerinden kaçının. 
Doğal bir afet sonrasından hem evinizde hem başka yerlerde elektriksel tehlikelerden 
kaçınmak için dikkatli olmanız gerekir. 
 

• Yangın, elektrik çarpması veya patlamayı önlemek için evinizdeki elektrik ve doğal 
gaz kaynaklarını veya propan tanklarını kapatın. 

• Düşen bir elektrik hattına ASLA dokunmayın. Düşen elektrik hatlarını bildirmek için 
kamu hizmeti şirketini arayın. Temizlik ve diğer faaliyetler sırasında havai hatlarla 
temastan kaçınız. 

• Suda devrilmiş elektrik hatları durgun sudan geçmeyin. 
• Birinin elektrik çarptığını düşünüyorsanız, imdat telefon numarasını 112 arayın veya 

başka birinin aramasını sağlayın 
 


