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TEENDÖK AZ ÁRVÍZZEL SÚJTOTT TERÜLETEKEN AZ ÁR LEVON ULÁSA 
ALATT ÉS UTÁN 

Az árvizes területen megnő a fertőző megbetegedés veszélye, ennek elkerülése érdekében 
tartsa be a következőket! 

• Lehetőleg kerülni kell a szennyezett vízzel való érintkezést, különösen a szájba, 
szembe, testfelületre jutását (védőfelszerelés használata ajánlott: gumicsizma, 
gumikesztyű stb.)! 

• Ásott kutak vizét tilos ivóvízként használni, csak ellenőrzött vizet fogyasszon 
(vezetékes, palackozott, zacskós, lajtos kocsiból származó)! 

• Az árvízzel elöntött területeken termesztett zöldségfélék csak alapos mosás és 
főzés után fogyaszthatók! 

• A tárolt élelmiszereknél javasolt figyelembe venni, hogy ne szennyeződhessenek 
csepegő-fröccsenő vízzel és védve legyen rovaroktól, állatoktól (pl. egerek stb.). Az 
élelmiszertároló helyek fertőtlenítése javasolt.  

• A vízzáró csomagolású élelmiszerek (fémdoboz, konzerv, üveg, műanyag palack 
stb.) a külső felszín fertőtlenítése után fogyaszthatók!  

• Különös gondot kell fordítani a gyermekek, betegek, idősek megfelelő, kielégítő 
étkeztetésére és biztonságos élelmiszer ellátására. 

• Kérjük, hogy láz, hányás, hasmenés, illetve sérülés esetén azonnal 
jelentkezzen az orvosnál! 

• A háztartási hulladékot ár- és belvízmentes szemétlerakó helyre kell szállítani, Az 
elöntött házakból kikerült használhatatlan bútorok, ruházat összegyűjtésére 
vonatkozóan tájékozódjon az Önkormányzatnál. 

• Elhullott állatokról az Állategészségügyi szerveket tájékoztatni kell! 

• A személyi higiénés előírások fokozott betartására (pl. kézfertőtlenítés) kell 
törekedni mindenkinek, aki az ár-, és belvízzel sújtott területeken él, vagy a 
védekezésben/kárelhárításban/felszámolásban részt vesz: 

Fertőtlenítőszeres kézmosást kell végezni: 

� dohányzás előtt, 
� WC használat előtt és után, 
� minden esetben, ha élelmiszerrel kezd foglalkozni! 

• Kézfertőtlenítés Neomagnollal: 

Egy liter vízhez két Neomagnol tabletta szükséges, plusz egy evőkanál ecet. A kezet 
1 percig tartsuk benne, utána szappanos kézmosás. Az oldat 4 óráig használható. 

• Kézfertőtlenítéshez használhatók más higiénés kézfertőtlenítők is (ezek korszerűek 
egyszerre tisztítanak és fertőtlenítenek), melyek baktérium, vírus és gombaölő 
hatásúak: 

Clarasept fertőtlenítő hatású folyékony szappan,  
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BradoLife fertőtlenítő hatású folyékony szappan 
Inno-Sept fertőtlenítő hatású folyékony szappan 
Mannisoft fertőtlenítő hatású folyékony szappan 
Kliniko-Sept fertőtlenítő hatású folyékony szappan 

• Elöntött házak lakóterei, (alagsori helyiségek, pincék) az ár levonulása után elvégzett 
takarítás és fertőtlenítés után vehetők újra használatba! 

- Szárítás, szellőztetés: Amint visszamehetünk ingatlanunkba, nyissunk ki minden 
ajtót és ablakot, hogy meginduljon a kiszáradás, és a szellőztetést csak akkor 
szüneteltessük, ha a kinti levegő relatív páratartalma meghaladja a 60%-ot. A 
maradék vizet töröljük fel a padlóról, az átnedvesedett tárgyak kiszárításához pedig 
vessünk be hősugárzókat, páramentesítőket.  

- Szennyezett tárgyak eltávolítása: A penészes vagy szennyvízzel átitatott porózus 
anyagokat (pl. tapéta, szigetelőanyagok, vakolat, falfesték-rétegek, szőnyeg, fa- és 
papír tárgyak, matrac, kanapé, plüssállatok) távolítsuk el, zárt, műanyag 
szemeteszsákban dobjuk ki őket. Ezek már nem megtisztíthatóak, és az egészségre 
is rendkívül károsak a bennük megtelepedett penészgombák miatt.  

- Felületek fertőtlenítése: Mosható felületek (pl. fal, csempe, padló) 
fertőtlenítéséhez 10 liter vízhez adjunk 6 dl háztartási Hypót (9,4 l víz, 6 dl Hypó). 
Az így kapott fertőtlenítő oldat 50-60 m2 felület fertőtlenítésére alkalmas. Nem 
mosható felületek (pl. kárpit, szőnyeg) tisztításához 1 liter vízhez adjunk 20 db 
Neomagnol tablettát. Ezzel az oldattal alaposan keféljük át a textíliát, majd száradás 
után porszívózzuk át.  

- Az árvízzel szennyezett ruhaneműk és textíliák fertőtlenítőszeres mosás, 
vasalás után vehetők használatba! 

Mosható textíliák fertőtlenítése: egy órás vizes vagy mosószeres áztatás után 
végezhető el, 1 liter vízhez adott 5 db Neomagnol tablettát tartalmazó oldatban 
további 2 órán át történő áztatással. 
(Vigyázat, a Neomagnol oldat színelváltozást okozhat!). 

- Átnedvesedett szigetelés, falak ellenőrzése: Az átázott szigetelés sokáig nedves 
marad, és ez rejtett penész kialakulásához vezethet, illetve az épületanyagban 
farontó gombák telepedhetnek meg. A burkolatok (pl. gipszkarton) visszahelyezése 
előtt győződjünk meg arról, hogy a szigetelés és a faanyag megszáradt. A 
bútorokat és az új burkolatot csak a teljesen kiszáradt épületben tegyük a helyükre.  

• Talajfertőtlenítés: a mezőgazdasági művelt területeket klórozni nem szabad, ki 
kell várni a talaj természetes öntisztulását. A szennyezett talaj fertőtlenítése (pl. 
udvar, emberi tartózkodásra, közlekedésre szolgáló közterület): 

- klórmészpor összefüggő kiszórásával (1 m2-re 1 kg klórmészpor szükséges) és 
azt követő locsolásával, hogy az a talajba ivódjon, 

- vagy 10 %-os klórmész oldattal: elkészítés. 500 g klórmész 2 l vízben oldva, 
majd újabb 2,5 l víz hozzáadásával, elkeverve. Az oldatot frissen kell 
készíteni. 1 m2-re 5 l 10%-os klórmész oldat szükséges, vagy 250 g 
klórmészpor 2 l vízhez fokozatos keverés mellett hozzáadagolva. 

- klórmész hiányában 9,4 l vízhez 6 dl háztartási hypó hozzáadásával is 
készíthető fertőtlenítő oldat, mely kb. 2 m2-re elegendő. 

• Szemétdomb, trágyadomb fertőtlenítése: a fertőtlenítendő felületet klórmésszel 
összefüggő rétegben beszórjuk, majd vízzel bőségesen leöntözzük. Ezt követően a 
szemétdomb, trágyadomb felszíni részét kb. 10 cm mélyen erre alkalmas eszközzel át 
kell keverni. Trágyadomb fertőtlenítéséhez oldat készítése: 1 m3 trágyaléhez 2 kg 
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klórmészport adunk és ezt az elegyet egy erre alkalmas eszközzel alaposan 
összekeverjük, majd 2 órán át állni hagyjuk. 

• Vízóraaknák fertőtlenítése: kitisztítás után (víz kiszivattyúzása, iszapeltávolítás) a 
falak, a csővezetékek, szerelvények 10 %-os klórmészoldattal (készítését lásd a 
talajfertőtlenítésnél) történő meszelése javasolt. 

• Űrgödrös árnyékszék fertőtlenítése: ülődeszkát, padozatot, oldalfalat és a WC 
egyméteres körzetét 10 %-os klórmészoldattal be kell meszelni, az ülődeszkát két órás 
behatási idő után vízzel alaposan le kell öblíteni. Az űrgödör tartalmának felületét 
összefüggő rétegben klórmésszel be kell szórni (vagy a megmaradt oldattal leönteni), 1 
m2 felületre 1 kg klórmész kell. 

• Ólak fertőtlenítése: az előzők szerint 10 %-os klórmésszel történjen. Az állatokat az 
ólakba visszahelyezni csak a fertőtlenítést követően szabad. 

• Ásott kutak fertőtlenítését csak a talajvíz teljes visszavonulása és a kutak többszöri 
kiszivattyúzása után lehet elvégezni. 

Ásott kút fertőtlenítése: A kút vizét a szokásos vízszint eléréséig ki kell 
szivattyúzni. 1 m3 víz fertőtlenítéséhez 300 ml háztartási Hypót, vagy 30 g 
klórmeszet kell használnunk. 5 méteres vízoszlop esetén 1 kút kb. 4 m3, így 4 m3 
fertőtlenítéséhez 1,2 liter háztartási Hypóra lesz szükségünk. A kimért Hypót 2-3 
vödör vízben osszuk szét, majd ezt a frissen elkészített oldatot öntsük a kút kávájára, 
így a beöntött víz a kút belső bélésén végigfolyva bejut a kút vizébe. Ha 24 óra 
behatási idő után nem érezhető klórszag a kútban, akkor a fertőtlenítést meg kell 
ismételni kétszeres mennyiségű Hypóval. Eredményes fertőtlenítés után a vizet ki kell 
szivattyúznunk, viszont az így fertőtlenített kútban megjelenő víz használata nem 
biztonságos. 

• Ellenőrzés: A fertőzés megszüntetése után folyamatosan kísérjük figyelemmel, hogy 
nem jelentkezik-e ismét nedvesedés és penészesedés. Ha az épület még nem száradt ki 
rendesen, akkor a tisztítást és a szárítást újra el kell végeznünk.  

Fertőtlenítés során az alábbi óvintézkedéseket tartsák be: 

- A klóros oldatok készítését mindig a szabadban, gumikesztyűben, zárt 
ruházatban és fokozott óvatossággal végezzük!  

- Ha a klóros, fertőtlenítő oldat a bőrünkre vagy a szemünkbe fröccsen, akkor 
azonnal mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk orvoshoz!  

- Ne keverjük a különféle tisztítószereket, például a savakat, az ecetet, a 
vízkőoldót a Hypóval!  

- Bizonyos tisztítószerek egyes felületeken (alumínium, rozsdamentes acél, 
linóleum) elszíneződést okozhatnak, ezért kezelés előtt érdemes kis területen 
kipróbálni ezeket!  

- A fertőtlenítés ideje alatt csak a munkát végző személy tartózkodjon a 
területen, és ezt a munkát ne végezzék 12 év alatti gyermekek, idősek, 
várandósok, valamilyen immunrendszert gyengítő alapbetegségben, illetve 
légúti megbetegedésben szenvedők!  

• Mi a teendő a használt homokzsákokkal: 

- A vízzel nem érintkezett homokzsákokat zárt, száraz területen gyűjtsük össze, 
a száraz homok építkezéshez felhasználható. A zsákokat hulladékgyűjtésre, 
építkezési törmelékgyűjtésre felhasználhatjuk. 

Tilos! – élelmiszer, mezőgazdasági termény, állattakarmány tárolására 
használni. 
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- A vízzel érintkezett homokzsák és azok tartalma fertőzésveszélyt jelent, így 
azok azonnal nem használhatók fel. Zárt, száraz helyre szállítást követően a 
teljes száradás után lehet csak a homokot építkezésnél, illetve a zsákokat 
hulladékgyűjtésre, építkezési törmelékgyűjtésre használni. 

Tilos! – élelmiszer, mezőgazdasági termény, állattakarmány tárolására 
használni. 

További fertőtlenítéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a Népegészségügyi 
Intézet munkatársaihoz. 

Tájékoztatjuk az illetékességi területünk lakosságát, hogy a szükséges fertőtlenítőszerek 
a háztartási és élelmiszerüzletekben beszerezhetők. 
A CBA kereskedelmi lánc üzleteiben 2013. június 12-től a legszükségesebb 
fertőtlenítőszerek (klórmész, Hypó) akciósan kapható. 
A kézfertőtlenítőszerek közül a Neomagnol tabletta, a Clarasept a gyógyszertárakban 
beszerezhető, a többi fertőtlenítő folyékony szappan bármelyik nagyobb kereskedelmi 
egységben. 

PMKH Váci Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete 
Tel.: 06-27-502-515; e-mail: vac@kmr.antsz.hu 
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