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Příspěvek HZS Pardubického kraje 

obce - 10. díl 

Povodně - pravidla základní hygieny 

ZÁSADY VYSOUŠENÍ DOMU NEBO BYTU: 

 udělejte v místnostech nebo místnosti průvan otevřením oken a dveří 
 je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje 
 buďte opatrní při používání benzinových agregátů uvnitř domu nebo bytu, můžete se 

otrávit zplodinami (oxid uhelnatý) 

ÚKLID A DEZINFEKCE DOMU NEBO BYTU: 

 odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a 
mechanickým očištěním 

 odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál - tapety a vše, co samo odpadává (např. 
omítky) 

 než začnete s dezinfekcí jakéhokoliv povrchu, seznamte se důkladně se způsobem 
ředěni použitého dezinfekčního prostředku dle návodu na obalu 

 nejdříve si nasaďte gumové rukavice 
 nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci 2 % roztoku 

Chloraminu B, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 
litrech vody. Dále se může použit SAVO (l1litr SAVA nalijeme do 10 litrů vody). Nechte 
působit 30 minut nebo zaschnout 

 dezinfikované předměty, které přijdou do styku s potravinami, nezapomeňte 
opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky 

 všechny dutiny ve zdi a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a pečlivě vysoušeny 

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE ODĚVŮ A PRÁDLA: 

 nejdříve si nasaďte gumové rukavice 
 silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 1 % roztoku Chloraminu B (připravte 

rozpuštěním 4 vrchovatých lžic prášku v 10 litrech studené vody), nebo na 8 hodin do 
roztoku SAVA (připravíte nalitím 1 litru SAVA do 10 litrů vody) 

 méně znečištěné prádlo namočíme po dobu 1 hodiny do 1 % roztoku Chloraminu B 
(připravíte rozpuštěním 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do 
SAVA (1 litr SAVA nalijte do 10 litrů vody) 

 prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku 
 pozor! Chloramin B a SAVO mají bělící účinky! 
 cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat v Chloraminu B a SAVU, vysušte, 

vykartáčujte a nechte vyčistit v čistírně 

DEZINFEKCE ODPADN[CH SIFONŮ A ŽUMP: 

 použijte 5 % roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) 
nebo zalijte odpad neředěným přípravkem SAVO 

 k dezinfekci odpadu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1m3 obsahu žumpy 

Po skončení úklidových prací doporučujeme dezinfikovat ruce v 0,5 % roztoku Chloraminu B 
po dobu 1 minuty. Roztok připravíte rozmícháním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 
litrech vody. 
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Připravil a zpracoval: 

nprap. Oldřich Smetana, HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim pracoviště 
prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tel.: 950 581 159 e-mail: 
oldrich.smetana@pak.izscr.cz 


