【Kính gửi hộ gia đình bị ngập nước vào nhà và vườn】

Khi nhà bị nước bùn tràn vào, sau khi làm sạch nước bùn và để khô, hãy tiến hành khử
trùng nhà. Việc khử trùng sẽ không có hiệu quả nếu nhà bị bẩn. Hãy rửa sạch và làm khô
cả tường ở ngoài nhà và cây trong vườn.

①

Làm sạch phần trên sàn nhà
(1) Sau khi nước rút hết, hãy dọn dẹp phần chiếu Tatami bị ướt và những vật không
cần thiết trong nhà.
(2) Rửa sạch đồ gia dụng, sàn nhà, tường nhà bằng nước hoặc dùng khăn, giẻ thấm
nước lau sạch và để khô.
(3) Rửa bát đĩa và dụng cụ bếp thật kỹ bằng nước.
(4) Dùng vải thấm dung dịch thuốc khử trùng đã pha loãng để lau lại rồi để khô.

②

Làm sạch xung quanh nhà và phần dưới sàn nhà
Sau khi dọn sạch bùn đất và cát, hãy rửa sạch lại bằng nước và để khô.
Nếu dưới sàn nhà còn vương lại bùn đất hay cát, về sau nhà có thể sẽ rất nhanh hỏng.
(1) Dọn dẹp sạch sẽ bùn và rác.
(2) Rửa sạch phần bùn bám trên cây trong vườn hoặc trên tường nhà.
(3) Làm sạch rác trong lỗ thông khí dưới sàn nhà, để trao đổi khí và gió.
(4) Sau khi dọn sạch bùn dưới sàn nhà, hãy dùng khăn hoặc giẻ lau sạch nước, rồi
dùng quạt thổi thật khô để nước không còn đọng lại dưới sàn.

③ Khử trùng
Khi dùng thuốc khử trùng, phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chú ý không để xảy ra sự
cố. (Để tránh uống nhầm, không đựng thuốc khử trùng vào chai lọ đựng đồ uống. Hãy
dùng hết thuốc khử trùng, tránh để sót lại trong bình đựng.)
(1) Nơi cần khử trùng
Trong nhà (tường và sàn nhà bị nước bẩn làm ướt, kệ tủ v.v...)
(2) Cách pha thuốc (ví dụ)
Cho 10 ml dung dịch khử trùng diêm hóa Benzalkonium 10% vào nước, pha thành
2 lít dung dịch.
(3) Cách sử dụng
Hãy rửa sạch bùn và các vết bẩn bằng nước, hoặc dùng khăn, giẻ để lau sạch.

Sau khi để khô, hãy dùng vải thấm dung dịch thuốc khử trùng đã pha loãng lau
thật sạch. (Nếu dùng bình xịt phun sương, phải xịt vừa đủ ướt. Sau đó làm khô
bằng gió). Nếu dùng thuốc khử trùng trên bề mặt bẩn hoặc ướt sẽ không có hiệu
quả cao.
※ Khi sử dụng thuốc khử trùng, hãy đeo găng tay cao su, chú ý tránh để dính vào cơ
thể hay vào mắt. Nếu bị dính vào cơ thể, hãy rửa thật kỹ bằng nước và xà phòng.
Nếu bị vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước từ 15 phút trở lên, sau đó đến bác sĩ để
khám.
※ Sau khi sử dụng xong hãy rửa sạch chai lọ, thùng đựng dung dịch khử trùng.

