【Para as pessoas que tiveram a casa ou o jardim inundado】
Quando a casa ficar com água ou lama devido as fortes chuvas, por favor, lave bem, seque e depois
desinfete. Desinfetar locais sujos não tem muito efeito, primeiramente lave bem as paredes exteriores,
árvores do jardim, e deixe secar.

① Limpar o chão
1.

Depois que secar, por favor, se desfazer do tatami molhado e das coisas que você não vai mais
utilizar.

2.

Móveis, pisos, paredes, etc. sujos, devem ser lavados com água, limpos com pano molhado e
seca-los bem, por favor.

3.

Quando for cozinhar, por favor, lave e limpe completamente com água as coisas de uso, como
pratos, panelas etc.

4.

Por favor, depois de limpo, dilua o desinfetante com água e desinfete com um pano úmido,
depois seque bem.

② Limpar bem embaixo e em volta da casa
Depois de tirar a terra e a areia, por favor, lave com água e seque bem.
Se a terra, a areia e a água ficarem sob o piso, a casa pode ter problemas mais tarde.
1.

Por favor jogar o lixo, sujeira, lama e limpar bem.

2.

Por favor lavar a lama que ficar grudada nas árvores e plantas, e nas paredes da casa com água
limpa.

3.

Por favor tirar os lixos da entrada de ar de debaixo das casas, para deixar ventilar bem.

4.

Depois de tirar toda a lama de debaixo da casa, seque bem,utilizando primeiramente um pano e
depois um ventilador,etc,para que não sobre nenhuma umidade.

③ Desinfetar
Ao usar desinfetantes, leia atentamente o manual de instruções para que não ocorram acidentes.
(Por favor, não coloque em um recipiente para bebidas, de modo a não beber por engano, e
certifique-se de usar tudo para que ele não sobre no recipiente.
1.

Onde desinfetar
Dentro de casa (tudo que foi molhado com água suja, paredes, chão, estantes, etc.)

2.

Como fazer (exemplo)
Em 10 ml de Cloreto de benzalcónio 10%, misturar água até completar 2L.

3.

Como usar
Por favor, lave a sujeira, lama, etc com água, ou limpe-a bem com pano molhado. Depois de secar
completamente, desinfete bem com um pano umidecido no desinfetante que foi diluído com água.
(Se usar sprays, espirre até ficar molhado. Depois de limpo, deixe secar em ambiente arejado.) Os
desinfetantes não são muito eficazes quando usados em áreas sujas ou molhadas.

※Ao usar desinfetantes, por favor, use luvas de borracha e tenha cuidado para não tocar o corpo
ou os olhos. Se entrar em contato com seu corpo, enxágue com água e sabão. Se entrar em
contato com os olhos, por favor, lave com água por mais de 15 minutos, e consulte um médico.
※Por favor, após o uso, lave muito bem com água o recipiente que foi usado com a solução
desinfetante.

