Fakta
Forholdsregler ved lænsning
Forholdsregler for indsatspersonel efter oversvømmelse med regnvand og
kloakvand.
Ved oversvømmelser er der risiko for, at kloakvand og
eksempelvis regnvand blandes sammen. Det kan medføre en risiko for indsatspersonellet, da de dermed kan udsættes for de kemiske stoffer og mikroorganismer, som
findes i kloakvandet. Dette kan medføre forgiftninger eller infektionssygdomme.
Beredskabsstyrelsen har på den baggrund udarbejdet
nedenstående forholdsregler, som skal iagttages af personel, der lejlighedsvis indsættes efter oversvømmelser
med regnvand og kloakvand. Forholdsreglerne er udarbejdet med rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Statens
Serum Institut. De samme forholdsregler skal iagttages i
retableringsprocessen både i forbindelse med pakningen
og efter hjemkomsten til beredskabscentret.

Flytning af store vandmængder
Forholdsregler

Beskyt huden mod kontakt med vand eller slam, der
mistænkes for at være forurenet med kemiske stoffer eller mikroorganismer, Anvend gummihandsker
med en længde, der passer til arbejdet, støvler og
eventuelt waders eller anden beskyttelsespåklædning.

Ved risiko for stænk og sprøjt mod ansigtets slimhinder (mund og næse) anvendes maske

Ved risiko for stænk og sprøjt mod ansigtets slimhinder (øjne) anvendes beskyttelsesbriller. Ved nedstigning i brønde eller andre lukkede underjordiske
rum anvendes fuld åndedrætsbeskyttelse.

Iagttag grundig hygiejne herunder:
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o Vask hænder før og efter toiletbesøg
o Ryg, spis og drik kun i pauser og kun efter grundig håndvask
o Inden spisepauser bør snavset beskyttelsespåklædning, -udrustning og snavsede uniformsdele
aflægges og hænder vaskes grundigt
o Gå i bad og vask efter indsatsen. Kassér om nødvendigt anvendt beskyttelsespåklædning, udrustning og uniform. Uniformsdele skal vaskes
ved mindst 80 grader.
o Bemærk, at håndsprit kun er virksomt på HELT
rene og tørre hænder. Er hænderne beskidte eller
våde, skal de vaskes med vand og sæbe og tørres
inden de afsprittes
o
Husk almindelige sikkerhedsregler
Disse forholdsregler supplerer alene almindelige sikkerhedsregler for ophold på et skadested.

Beredskabsstyrelsen anbefaler i øvrigt, at der medbringes
ekstra beskyttelsespåklædning og -udrustning, øjenskylleflasker, sæbe, hånddesinfektionsmiddel og lignende på
enheder, der indsættes i disse situationer.
Der henvises i øvrigt til Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelsers branchevejledning "Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand" se:
http://www.barservice.dk/Files/billeder/BARsercice/pdf/Ej
endomsservice%20og%20forsyning/branchevej_spildevand.pdf
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