
١٨٪ مــن األســر الفلمنكيــة تتعامــل مــع مشــاكل الرطوبــة والعفــن ١. ال تــؤدي الرطوبــة والعفــن إلــى تدميــر راحــة منزلــك 
فحســب ؛ يمكــن أن تســبب مشــاكل صحيــة أيــضًا. نــادرًا مــا يكــون إكتشــاف أســباب هــذه المشــاكل المتعلقــة بالرطوبــة 

.  غالبًا ما يكون مزيجًا من: والعفن أمرًا سهالً

المشاكل المتعلقة بالبناء في المبنى الخاص بك
عدم كفاية التهوية والتهوية

تدفئة غير كافية

التهوئة المستمرة = هواء منعش مستمر 
ونهارًا). يمكنك القيام بذلك عن طريق: (ليالً

-    ترك النافذة مفتوحة أو وضع النافذة في  
     وضعية اإلمالة.

-    تركيب فتحات للنوافذ أو فتحات بالحائط 
      في الجدران الخارجية.

-    فتح النوافذ المقابلة.

التهوئة المؤقتة = فتح نافذة واسعة أو باب خارجي 
لفترة قصيرة.

يجب عليك تهوية الغرفة عندما تقوم بأنشطة تزيد 
من مستوى الرطوبة أو تطلق مواد ضارة في الهواء. 

بينما انت:
-     تأخذ حمامًا

-     تطهي بدون تشغيل مروحة الشفاط
-     تنظف المنزل

-     تجفف الغسيل داخل المنزل
-     تستخدم البخار لكي المالبس

كيف تتخلص من الرطوبة والعفن في منزلك؟

مـا الـفــرق بـيـن الــتـهـوئـة الـمستمـرة و الـمـؤقـتـة للـغـرفـة ؟

ما هو العفن؟
يمكــن التعــرف علــى العفــن فــي منزلــك مــن خالل البقــع البنيــة إلــى الســوداء علــى الجــدران واألســقف، والنقــاط الســوداء 
علــى المالبــس واألقمشــة والرائحــة الكريهــة. يمكــن أن يســبب العفــن مشــاكل صحيــة خطيــرة إذا لــم تعالــج الموقــف أو 

عندما تكون حساسًا للعفن. األطفال أكثر حساسية للعفن من البالغين.

جراثيــم العفــن موجــودة فــي كل مــكان و فــي كل وقــت. يزدهــر العفــن فقــط فــي ظــل ظــروف معينــة. واحــدة مــن هــذه 
الظــروف هــي رطوبــة كافيــة. إذا كان منزلــك رطــبًا جــدًا ، يمكــن أن يبــدأ العفــن فــي النمــو. إذا كانــت لديــك مشــكلة العفــن 

في منزلك، فمن الضروري معالجة مشكلة الرطوبة!
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ما الذي يمكن أن يسبب الرطوبة في منزلك؟

نصائح لتجنب مشاكل الرطوبة والعفن

كيف تزيل العفن من منزلك؟

-         المشاكل المتعلقة بالبناء أو الهيكلية: على سـبيل المـثـال رطـوبـة تـتـصـاعـد مـن األرض ، بـقـع بـاردة عـلى 
            الـجـدران ، تـسـرب مـيـاه ، إلـخ. فـي هـذه الـحاالت ، ستحتاج إلى متخصص لـتـحديـد سـبب مشـكـلة الـرطـوبـة 

            وقد تكون إصالحات منزلك ضرورية في كثير من األحيان.
-         مساحة الـزحـف الـرطـبـة: يـمـكـن أن تـكـون الـرطــوبـة ناتجة من الجدران واألرض ، ولـكـن أيضًا ألن الغرفة 

            شديدة البرودة وتدخل الرطوبة إلى الغرفة.
-         الـتهـوئة الـمسـتـمـرة والـتـهـوئـة الـمـؤقـتـة غـيـر الـكـافـية: كل يوم يتـبخر حوالي ١٠ لترات من الماء في 
           الـهـواء فـي مـنـزلك عـن  طــريــق الـطـهي ، والـغسـيل ، واالسـتـحـمام ، إلـخ. شـروط نـمـو العفن. الرطوبة 

           الناتجة عن أعمال البناء في مبنى جديد يمكن أن تسبب مشاكل الرطوبة والعفن أيضًا.
-         تدفئة غير كافية.

-         توفير تـيار هوائي مستمر كافي وتـهوئة مـؤقــتــة إضــافـيـة عـنـد االسـتـحمام ، والـطـهي بـدون غـطاء، 
           وتنظيف وتجفيف المالبس في الداخل أو كيها بالبخار.

-         إذا كـنـت تـعـيـش فـي مـنـزل حـديث البناء ، فـتـأكـد من وجود تيار هوائي كافي وتـهوئة مؤقتة إضافـية.
-         في اللـيـل يـنـبعث من جسـم اإلنسان الـكـثـيـر مـن الـرطـوبـة أيـضـًا: احـرص دائـمـًا تـهـوئةغرفة الـنـوم فـي 

            الصباح و وجود تـيـار هوائي كافي اثناء الليل.
-         تـأكد من أن مـنـزلك ليس شـديـد الـبـرودة: حـاول أن تـحافـظ على درجـة الـحـرارة فـوق ١٥ درجـة مئوية على 
            األقــل. فــي درجــات الــحــرارة الـمـنـخـفـضة يـمـكن أن يـتـكـاثـر الـعـفـن فـي (الـجـدران / الـنوافـذ الرطـبـة).
-         ضــع األثــاث على مـسـافــة ال تـقـل عـــن ١٠ سـم مــن الــجــدران للســماح بـتـدويـر الـهـواء ومـنـع التكثف.

-         معالجة سبب مشكلة الرطوبة في حالة وجود أسباب إنشائية.

مــعـالـجـة مـشـكلـة الـرطـوبـة. تـأكـد مـن تـهـويـة مـنـزلك  -        أوالً
           وتـدفـئـتـه بشكل كـافً وإتـصـل بـأخـصـائـي فـي حـالـة ارتـفـاع 
           الـرطـوبـة أو الـبـقع الـباردة عـلى الـجـدران أو تسـرب المـياه الـذي  

           يـسـبـب الــرطــوبــة فـي مـنـزلك.
-        قم بإزالـة بـقـع الـعـفـن بـإسـفـنـجـة ومـاء ومـنـظـف لـجـمـيع 
          األغراض واشـطف السطـح بالـمـاء. كــرر اإلجــراء إذا لــزم األمــر.

.Pارتدي القفازات وقناع الوجه من النوع ٣          
-        قــم بـتـهويـة الـغـرفـة جـيـدًا أثـنـاء إزالـة العفن وأغـلـق أبـواب 

           الــغــرف األخــرى.

يرجى المالحظة

مزيد من المعلومات؟

أو إذا كنت تعاني مـن مـرض فـي الـجـهـاز التـنفسي (مثل الربو) أو حساسية  -        إذا كـنـت مريـضًا  أو كنتي حامالً
          من العفن ، فاطلب من شخص آخر إزالة العفن من أجلك.

-        ابعد األطفال عند إزالة العفن.
-        يـجـب غسـل السـتـائـر المـتـعـفـنـة أو األقـمـشة األخـرى بـأقـصـى درجـة حـرارة ممكنة, إذا كانت بقع العفن 

          شديدة فمن األفضل استبدال الستائر و األقمشة.
-        يجب استبدال الفراش المتعفنة بأسرع ما يمكن.
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