
Đeo thiết bị bảo vệ cá nhân (găng tay, mặt nạ, kính bảo 
vệ mắt) để bảo vệ mắt, mũi, miệng và da.

Bảo vệ 
bản thân

Quăng bỏ! Lấy nó ra ngoài! Bất cứ đồ vật nào đã bị ẩm do nước lũ và 
không thể được làm sạch và khô hoàn toàn trong vòng 24 đến 
48 giờ cần phải được mang ra ngoài. Chụp hình các đồ dùng bị 
hư để yêu cầu bảo hiểm bồi thường.

Đưa không 
khí vào

Mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ khi quý vị đang làm 
việc, và để mở nhiều cửa nhất có thể một cách an toàn 
khi quý vị rời khỏi

Lưu thông Khi nguồn điện đã có thể được sử dụng an toàn, hãy 
dùng quạt và máy hút ẩm để loại bỏ độ ẩm.

Không trộn 
lẫn các chất 

tẩy rửa

Nếu quý vị sử dụng các sản phẩm làm sạch, thì không nên trộn 
các sản phẩm làm sạch với nhau. KHÔNG NÊN trộn thuốc tẩy 
rửa và thuốc chứa amoniac vì nó có thể tạo ra hơi độc.

Làm sạch bằng nước và chất tẩy rửa. Loại bỏ tất cả các 
vết nấm mốc mà quý vị có thể nhìn thấy. Làm khô ngay.Cọ rửa bề 

mặt

Đừng che đậy 
vết nấm mốc, 
hãy loại bỏ nó

Sơn hoặc trát lên nấm mốc sẽ không ngăn ngừa nấm mốc phát 
triển. Khắc phục hẳn vấn đề về nước và loại bỏ tất cả các vết 
nấm mốc trước khi sơn hoặc trát.

Làm 
khô

Nếu được, quý vị nên lau khô nhà và mọi thứ trong đó 
càng sớm càng tốt – trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ.
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http://www.cdc.gov/mold/cleanup.htm




