Прибирання каналізаційних виливів
Необхідно ретельно прибирати виливи каналізації, щоб захистити людей -- особливо
маленьких дітей -- від шкідливих бактерій та вірусів. Прибирання слід починати якомога швидше,
щоб зменшити ризик впливу каналізаційних стоків.
Поради щодо прибирання:



Надівайте гумові рукавиці та чоботи.
Використовуйте засоби для захисту очей.



Продезінфікуйте швабри, віники та щітки
розчином хлорки.



Після завершення прибирання ретельно
вимийте руки і виперіть одяг окремо.





Винесіть із цієї зони усі меблі, килими
тощо.



Промоклі килимові покриття підлоги (та
підкладку) зазвичай неможливо відчистити
як слід. Їх слід прибрати, загорнути у
пластик і відвезти на перевалочну станцію
або санітарне звалище. Якщо ви вирішите
залишити килимове покриття, найміть
ліцензовану компанію з чистки килимів
для здійснення парової чистки та
дезінфекції килима.

Не допустіть появи плісняви та зменште
запахи, посиливши циркуляцію повітря,
для чого відкрийте усі вікна та двері. Цей
процес можна прискорити, якщо
скористатися вентиляторами та
обігрівачами.
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Вимийте миючим засобом раковини,
посудомийні машини та інші сантехнічні
прибори, що мають злив у каналізацію, а
потім сполосніть розчином хлорки.





PO Box 47890
Olympia, WA 985047890



Не пускайте в цю зону дітей і домашніх
тварин, доки прибирання не буде
завершено.



Усі тверді поверхні, такі як лінолеум,
дерев'яні поли, бетон, дерев'яні молдінги,
дерев'яні та металеві меблі тощо слід
ретельно помити гарячою водою з м'яким
миючим засобом (засобом для миття
посуду), а потім сполоснути розчином
хлорки, додавши одну столову ложку
рідкого побутового відбілювача без запаху
на один галон (3,8 л) води та змішавши.
Просушіть поверхні на повітрі.
М'які меблі, незакріплені килими, штори
тощо потребують професійного чищення.
Повідомте про проблему компанії, що
виконуватиме чистку.
Видаліть та замініть шпаклівку,
гіпсокартон та сітку, що промокли і стали
м'які на дотик. Якщо поверхня намокла,
почистіть її так, як чистять тверду
поверхню, але не намочуйте шпаклівку.

Можна вимити непошкоджені консервні банки з
продуктами

1. Зніміть етикетки
2. Вимийте жорсткою щіткою та розчином
миючого засобу (використайте вимиті
консервні банки якомога швидше, тому
що вони ржавітимуть)
3. Сполосніть чистою водою
4. Зробіть санітарну обробку:
• прокип'ятіть 10 хвилин (не кип'ятіть
консервні банки з газованими напоями)
або
• занурте банки у розчин хлорки на 15
хвилин
5. Підпишіть банки за допомогою маркера
або воскового олівця
Викиньте






Продукти у вакуумній упаковці
Домашні консерви
Продукти, упаковані в папір або картон
Продукти без пакування, такі як фрукти,
картопля, кабачки

