
Lau chùi tầng hầm sau khi bị lụt 
 

Các tầng hầm bị ngập lụt do nước sông hồ, chảy thấm qua các bức tường, hoặc do nước tràn ứ đọng từ 
các ống dẫn nước thải thường ít bị hoặc không bị hư hại về cấu trúc do nước ngập, vì nước ở bên trong 

giữ cho các bức tường chống lại sức đẩy của nước từ bên ngoài và của đất bị sũng nước. 
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Làm thế nào và khi nào tôi nên bơm để thoát 
nước ra? 
 
Hãy dùng những chỉ dẫn sau đây cho việc thoát 
nước: 

 Đừng thoát nước ở bên trong tầng 
hầm cho đến khi phần lớn nước ở phía 
bên ngoài tường được cạn bớt. Điều 
này sẽ ngăn cho các bức tường không 
bị ép vào hoặc sàn nhà không bị đẩy 
cong lên. 

 Nếu quý vị bị một số lượng lớn nước 
ngập trong tầng hầm của quý vị hoặc 
nếu không có ống thoát nước trong 
tầng hầm, quý vị có thể cần mua hoặc 
thuê một máy bơm có thùng đựng 
nước thải để rút nước. 

 Nếu quý vị có bảng hệ thống điện đặt 
trong khu vực bị ngập lụt ở nhà của 
quý vị, quý vị sẽ không thể sử dụng 
máy bơm bằng điện có thùng đựng 
nước thải trừ phi quý vị dùng một máy 
bơm chạy bằng bình ắcqui 12 von. Một 
máy bơm bằng xăng có thể được sử 
dụng nếu hơi khói có thể cho thoát ra 
ngoài. 

 Bắt đầu bơm nước ra khỏi tầng hầm 
của quý vị nếu mực nước bên trong 
cao hơn mực nước bên ngoài. Quý vị 
có thể cần có thước đo để xác định 
điều này. 

 Ngừng bơm khi hai mực nước bằng 
với nhau. 

 Bơm nước trong tầng hầm ra bằng với 
mức độ cạn dần của nước lụt.   

Tôi nên dọn rửa tầng hầm như thế nào? 

 Dùng xẻng xúc bùn đất ra khỏi tầng 
hầm ngay khi nước đã được thoát cạn 
hoặc đã được bơm ra hết để cho sàn 
và tường được khô. 

 

 Rửa sạch những vết bùn và đất bằng 
cách xả nước lên tường xi măng và 
tường nền đá bằng một vòi nước chảy 
mạnh. 

 Nếu những vết bùn vẫn còn dính ở 
trên tường, chà rửa chúng bằng một 
bàn chải có lông cứng với xà bông gia 
dụng. Bắt đầu từ trên xuống dưới. Xả 
thường xuyên bằng nước sạch. 

 Bắt đầu làm khô tầng hầm càng 
nhanh càng tốt để giảm tối đa việc gỗ 
bị hư mục hoặc meo mốc sinh trưởng. 

 Mở hết các cửa ra vào và cửa sổ để 
hơi ẩm bay ra ngoài. 

 Mua hoặc thuê một cây quạt hoặc một 
máy chống ẩm để làm cho tiến trình 
hong khô được mau hơn. 

 Nếu quý vị bị khó chịu vì meo mốc, 
hãy mang khẩu trang hoặc dụng cụ 
thở có đồ lọc thích hợp. 

Làm thế nào để tôi tránh bị điện giật? 

 Hãy cẩn thận trước khi dùng bất cứ máy 
móc điện nào trong một căn nhà đã bị 
ngập lụt. 

 Đừng bao giờ mở các máy móc bằng điện 
còn ướt vì các máy đó có thể gây điện 
giật, nóng máy, hoặc gây hỏa hoạn. 

Làm thế nào để tôi có thể diệt trừ mùi 
hôi?  

 Nếu sự thoáng khí không làm hết mùi 
hôi: 

o Lau sàn nhà xi măng và tường 
bằng dung dịch thuốc tẩy (3/4 
tách thuốc tẩy gia dụng với một 
ga-lông nước). 

o Xả và để khô sau 5 phút. 
o Hãy mở cửa sổ khi lau bằng 

dung dịch thuốc tẩy. 
 Đặt một cục than đá khô trong một 

hộp bằng kim loại/thiếc không đậy nắp 
để rút  
mùi hôi.  
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