Lau chùi nước thải tràn từ mương cống
Việc lau chùi kỹ lưỡng nước thải tràn từ mương cống trong nhà là điều cần thiết để bảo vệ người – đặc
biệt là trẻ nhỏ – khỏi những vi trùng và siêu vi khuẩn độc hại. Việc lau chùi nên bắt đầu càng sớm càng
tốt để tránh nguy cơ tiếp cận đến nước thải.

Các mẹo để lau chùi:
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Giữ trẻ và gia súc ra khỏi khu vực bị tràn
nước thải cho đến khi làm xong việc lau
chùi.
Mang bao tay và giày ống bằng cao su.
Dùng dụng cụ bảo hộ mắt.
Sau khi lau chùi xong, hãy rửa tay kỹ
lưỡng và giặt riêng quần áo nào đã mặc
trong lúc lau chùi.
Dời tất cả đồ đạc bàn ghế, thảm rời, và các
thứ tương tự ra khỏi nơi bị ngập nước thải.
Thảm trải toàn bộ sàn nhà (và lớp đệm) bị
sũng nước thải thì thường khi không thể
lau chùi cho sạch được. Chúng nên được
gỡ ra, bọc trong lớp nhựa, và mang đến
một trạm chuyển tiếp rác hoặc đến bãi rác.
Nếu quý vị quyết định giữ lại thảm, hãy
mướn một công ty tẩy chùi thảm có giấy
phép hành nghề để hấp tẩy và khử trùng
thảm này.
Tất cả các bề mặt phẳng làm bằng vật liệu
cứng, như là sàn nhựa “lino”, sàn gỗ, bê
tông, đường gờ dọc theo tường, đồ đạc bàn
ghế bằng gỗ, và bằng kim loại, và các vật
tương tự nên được chùi rửa kỹ lưỡng bằng
nước nóng và xà bông loại nhẹ (như xà
bông rửa chén bát), rồi xả lại với dung dịch
thuốc tẩy bằng cách pha một muỗng canh
thuốc tẩy gia dụng không có mùi trong một
ga-lông nước. Hong khô.
Bàn ghế bọc nệm, thảm rời, màn treo, và
các vật tương tự nên được nhân viên
chuyên nghiệp chùi rửa. Hãy cho người lau
chùi biết về việc bị ngập nước thải.
Gỡ bỏ và thay lớp vôi vữa, tấm vữa, và
vách gỗ trát vữa đã bị sũng nước và đụng
vào thấy mềm. Nếu bề mặt bị ướt, hãy chùi
rửa như quý vị chùi rửa một bề mặt phẳng
làm bằng vật liệu cứng, nhưng đừng làm
ướt sũng lớp vôi vữa.








Chùi rửa các bồn, máy rửa chén, và các
vật thuộc hệ thống ống nước đã bị nước
thải tràn vào bằng xà bông, rồi xả lại bằng
dung dịch thuốc tẩy.
Khử trùng các cây lau sàn nhà, chổi, và
bàn chải dùng trong việc lau chùi này
trong dung dịch thuốc tẩy.
Ngăn ngừa meo mốc phát triển và giảm
mùi hôi bằng cách gia tăng điều hòa
không khí – nên mở tất cả các cửa sổ và
cửa ra vào. Việc sử dụng quạt và máy
sưởi có thể làm quá trình này được mau
hơn.
Quý vị có thể lau chùi thực phẩm đóng
hộp nào không bị hư hại:
1. Tháo bỏ nhãn hiệu
2. Rửa sạch bằng một bàn chải để chà
rửa trong dung dịch pha xà bông
(nên dùng những hộp đã được rửa
càng sớm càng tốt vì chúng sẽ hoen
rỉ)
3. Xả trong nước sạch
4. Khử trùng bằng cách:
• Đun sôi trong 10 phút, (Đừng
đun sôi những lon nước uống có
hơi ga carbonate), hoặc
• Ngâm các hộp vào dung dịch
pha thuốc tẩy trong 15 phút
5. Ghi lại nhãn hiệu lên hộp bằng bút
to nét hoặc bút chì màu bằng mỡ



Vứt bỏ
 Các thực phẩm được niêm trong gói
 Đồ hộp làm ở nhà
 Thực phẩm đóng gói trong bao giấy
hoặc giấy bìa cứng
 Thực phẩm không có đóng gói như
trái cây, khoai tây, bí

