Jak se chovat v záplavových oblastech
1/ Používáme zásadně jen vodu balenou, nebo z přistavené cisterny orgány státu nebo
samosprávy
2/ Podle pokynů orgánu hygienické služby je možno použít vodu převařenou. Přesto ke
koupání kojence a novorozence použijeme vodu balenou nebo z cisterny, rovněž vždy
i na obličej, oči, ústa, končetiny a intimní místa.
3/ Vodu z vlastní studny, pokud byla před záplavami zdravotně nezávadní použijeme:
Vrtané studny
a) až po opadnutí vody s dobrou meteorologickou prognózou
b) po mechanické očistě studny (povrchu a okolí) nezávadnou vodou
c) po vyčerpání veškeré vody
d) aplikaci dezinfekce buď Savo 5%(1 litr na 20 l vody)
Sanosil-DDW nebo Sanosil D-10, nebo Sanosil Super 25 dle návodu
ponecháme 1 den
vyčerpáme
novou vodu odebereme dle návodu k laboratornímu vyšetření
Kalná voda indikuje, že není vše v pořádku!
Kopané studny
a) po kontrole nepřítomnosti CO (svíčka) omyjeme kartáčem povrch 5% Savem nebo Sanosilem dle
návodu vnitřní stěny, čerpadlo i dno studny po předchozím vyčerpání
b) opláchneme čistou vodou (hasiči?) a vyčerpáme, odstraníme nános na dně a dodáme čistý písek
nebo štěrk
c) po naplnění při zákalu čerpáme až do odtoku vody čisté
d) odebereme vzorek dle návodu na laboratorní vyšetření
Studny a zdroje pro hromadný odběr musí čistit a laboratorně vyšetřovat jen akreditované firmy!

4/ Potraviny
a) Veškeré zaplavené potraviny odevzdáme k likvidaci
b) Veškeré zemědělské plodiny, především zeleninu zlikvidujeme
c) Zaplavené ovoce není rovněž vhodné konzumovat
d) Konzervy očistíme alespoň saponátem, strhneme nálepky, opláchneme nezávadnou vodou a
necháme zaschnout
e) Sterilizované konzervy ve skle zkontrolujeme na těsnost a stejně ošetříme jako d)

5/ Ošetření stěn a povrchů
a) použijeme chlorové preparáty s mechanickou očistou zakrytím mulem, netkaným textilem(3%
Chloramin, 3%Savo-Prim, 5% Savo. (Při již narostlé plísni postříkáme 10% Dusept, pokrýt
mulem, netkaným textilem a postříkat znovu 2% Duseptem, po vyschnutí, při nálezu plísně
opakujeme, na závěr do malby přidáme protiplísňový preparát (Pregnolit a pod.))
b) vždy se seškrábáním na omítku
a. necháme vyschnout, omítneme
b. do malby dáme protiplísňový preparát(Lamal a pod.)
c. veškeré povrchy ošetříme preparáty: Savo, ChloraminB, Incidur, Desprej
d. na kov použijeme Lysoformin 3000, Neodisher Septo2000 new, Sekuspet pulver

Na ruce vždy po práci Chloramin B 0,5%, Spitaderm, Sterilium
Preparáty užijeme v koncentraci dle návodu
Obdobně použijeme na textilní povrchy, (lépe je saponát, pozor na změny barvy u dezinfekčních
roztoků) a ostatní povrchy
Prádlo vypereme podle typu v nejvyšší teplotě, zbytek necháme chemicky vyčistit
Veškeré práce s povrchovou vodou, bahnem a hlínou a s kompostem po záplavách provádíme v
gumové obuvi, v gumových nebo latexových rukavicích, které po práci dezinfikujeme a omyjeme!
Se zažívacími potížemi, průjmy, teplotou, dýchacími potížemi, s hnisajícími kožními projevy,
jakýmkoliv poraněním, vyrážkou, vždy navštívíme lékaře!

