
Casa v‐a
fost inundată!!!

         Ce faceți?

Confederaţia
Caritas România



Conținut

Introducere........................................................................2
Drenarea apei din subsolul casei.......................................3
Curăţarea şi dezinfectarea casei ........................................4
Uscarea casei.....................................................................5
Metode de uscare a casei..................................................6
Îndepărtarea mucegaiului .................................................7
Repararea casei .................................................................9

1

Publicat de: © Confederaţia Caritas România, 2013
Concepţie: Thomas Hackl
Illustraţii: Alexandra Marchiş



Introducere

 Tu și familia ta ați fost afectați de un dezastru. Casa v‐a fost inundată și 

deteriorată. Probabil ați pierdut multe bunuri. Va dura ceva �mp până când 

viața voastră va reveni la normal. În această situație, cu această mică broșură 

am dori să vă susținem și să vă oferim câteva informații u�le.

Există multe lucruri de făcut pentru a repara casa și pentru a restabili 

condițiile de siguranță și de viață sănătoasă. Multe dintre aceste lucruri ar 

trebui să fie efectuate cât mai curând posibil, imediat după inundație, altele 

vor dura ceva mai mult �mp. 

Această broșură vă oferă informațiile necesare pentru a face cele mai 

importante lucrări de reparare a casei. Oferă explicații despre cum să 

pompați apa din subsol, cum să curățați și să dezinfectați casa, proceduri de 

uscare a casei și cum să evitați și să luptați împotriva mucegaiului. În cele din 

urmă, veți găsi unele instrucțiuni privind  lucrările de reparații ce trebuie să 

fie făcute în casă. 

Ori de câte ori nu sunteți sigur în ceea ce privește modul în care ați putea 

proceda, cereți sfaturi și ajutor de la cineva cu experiență sau de la un inginer 

în construcții. 

Și un ul�m punct: Aveți grijă de sănătatea și siguranța dumneavoastră! 

U�lizați echipamente de protecție și faceți doar lucrurile pe care sunteți 

siguri că le puteți ges�ona.

Vă dorim mult succes în restaurarea casei și sperăm că o să vă puteți muta în 

curând într‐o casă renovată, curată și sănătoasă. 

Echipa Caritas 
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Drenarea apei din subsolul casei
În cazul în care subsolul casei este inundat, 

nu vă grăbiți să pompați apa afară. Iată de ce. 

Apa din pământul din afara casei împinge 

puternic pereții subsolului. Dar apa care este 

în interiorul subsolului împinge pereții înapoi 

imediat.

Dacă drenați  subsolul  prea repede, 

presiunea din afara zidurilor va fi mai mare 

decât presiunea din interiorul zidurilor ‐ și 

asta poate face pereții  să se crape, 

provocând daune grave.

Pentru a evita această situație, urmați pașii 

de mai jos atunci când pompați apa din 

subsolul casei:

1. După ce apa s‐a retras și nu mai este 

d e a s u p ra  s o l u l u i ,  p u teț i  î n c e p e 

pomparea apei din subsol. Nu u�lizați 

pompe cu benzină sau generatoare în 

interior, deoarece motoarele pe benzină pot crea gaze mortale de 

monoxid de carbon. 

2. Pompați 70 ‐ 100 cm din nivelul apei din subsol. Marcați nivelul și așteptați 

peste noapte. 

3. Verificați nivelul apei a doua zi. Dacă apa s‐a întors în subsol, e prea 

devreme pentru a încerca să drenați subsolul. Așteptați încă o noapte. 

Apoi, pompați din nou 70 ‐ 100 cm din nivelul apei. Verificați nivelul de a 

doua zi. 

4. Când apa nu se mai intoarce în subsol, pompați încă 70 ‐ 100 cm și așteptați 

peste noapte. Repetați pașii 3 și 4 până când este pompată toată apa din 

subsol.
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Bacteriile, virușii și ciupercile 

trebuie să fie ucise în procesul de 

curățare. Cel mai acceptat agent 

folosit în condiții de siguranță este 

hipocloritul sub forma comercială 

de înălbitor pentru uz casnic. 

Timpul are o importanță deosebită 

în curățare. Organismele patogene 

nu se vor răspândi prin aer , atâta 

�mp cât suprafețele contaminate 

rămân umede. Odată uscate, 

organismele pot fi răspândite de par�culele de praf prin mișcarea aerului. De 

aceea, este important ca toate suprafețele contaminate să intre în contact cu 

soluția de clor, cât mai curând posibil.

Pentru a prepara soluția de clor, se adaugă 120 ml de înălbitor de uz casnic la 

1 litru de apă. Imediat după dezinfectare, uscați toate suprafețele pentru a 

preveni putrefacția și descompunerea. Iden�ficați obiectele ce trebuie 

aruncate și eliminați‐le. În general, curățarea acestor obiecte cu soluția de 

clor le poate salva. Canapelele, pilotele, saltelele, vor trebui să fie aruncate. 

Mochetele și covoarele interioare/exterioare pot fi salvate.

Clă�ți bine cu soluție toate obiectele care urmează să fie păstrate. Clă�ți 

pereții cu cel puțin 15 cm deasupra celui mai înalt nivel de inundații. Pentru o 

curățare adecvată, lăsați soluția să rămână pe toate suprafețele cel puțin 15 

minute. 

Soluția de clor folosită 

pentru dezinfectarea 

caselor afectate de apa  

inundațiilor

1 l apă120 ml înălbitor

Curățarea și dezinfectarea casei
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Uscarea casei
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După ce o casă a fost inundată, sute de litri de apă pot fi rămași în cadrul 

structurilor clădirii generând efecte nega�ve precum:

 deteriorări ulterioare ale clădirii
  obstrucționarea lucrărilor de reparații 
  mucegai
  umiditatea mare în camere 

cauzează probleme de sănătate 

Scoaterea și îndepărtarea acestei 

umidități presupune un proces de 

lungă durată (mai multe luni!). 

Primii pași:
 Eliminați din clădire toată apa rămasă (din locuri ascunse, subsoluri, etc) 
  Îndepărtați toate obiectele îmbibate cu apă, care nu pot fi 

restaurate/refolosite (covoare, mobilier distrus, etc) 
 Scoateți afară tot ceea ce împiedică uscarea construcției:

‐ Linoleu, covoare, gresie, lambriuri, etc 

‐ Materiale de finisaj cu permeabilitate redusă, cum ar fi tapet din 

material sinte�c, faianță, etc.

De asemenea, poate fi u�l să înde‐

părtați cel puțin o parte din tencuiala 

pereților, de la podea până la câțiva 

cen�metri deasupra celui mai înalt nivel 

al apei. Aveți în vedere îndepărtarea 

acestei tencuieli mai ales dacă peretele 

conține elemente de lemn care pot 

putrezi dacă nu se usucă în mod 

corespunzător. 

Condiții ideale pentru uscarea unei clădiri: 

Aer uscat, cald și ven�lat

Perimteți aerului să circule liber prin toate camerele clădirii. 

Oferiți o atenție specială camerelor fără ferestre, cum ar fi băile sau cămările.



Metode de uscare a casei

 În cazul în care aerul de afară este cald și 

uscat (mai ales în �mpul verii), deschideți 

toate ferestrele și ușile și țineți‐le deschise 

larg pentru a intra cât mai mult aer 

proaspăt și cald. 
  În  �mpul  iern i i , 

aerul rece de afară conține foarte puțină umezeală. 

Încălziți camerele la cel puțin 20‐22 °C și repetați 

perioade scurte de ven�lație deschizând cât mai 

multe ferestre posibile pentru 2‐3 minute. În acest 

fel temperatura camerei va rămâne constantă și 

aerul uscat va usca construcția. 
  Dezumidificatoarele: Acestea sunt aparte tehnice 

care reduc umiditatea aerului și contribuie la 

uscarea clădirilor. U�lizarea dezumidi‐

ficatoarelor este indicată, atunci când 

metodele descrise mai sus nu sunt eficiente. 

Acest lucru este valabil când nu este foarte 

cald, în perioadele de umiditate mare 

(primăvara și toamna) sau în camerele care nu 

pot fi ven�late corespunzător. Dezumidificatoarele funcționează eficient 

numai în cazul în care temperatura camerei este destul de mare, cel puțin 

20 °C. În caz contrar, acestea doar vor consuma energie electrică, fără a 

reduce umiditatea foarte mult. Atunci când se u�lizează un dezumi‐

dificator, toate ferestrele și ușile trebuie să fie închise! 
 Tablete/materiale care absorb umezeala (de exemplu, 

Ceresit Stop Umidității). Ele pot fi folosite pentru a usca 

dulapuri sau alte zone mici închise, unde aerul nu poate 

intra.

U�lizarea ven�latoarelor face ca toate metodele 

de uscare a casei să fie mult mai eficiente!
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Îndepărtarea mucegaiului

Mucegaiul este un fel de ciupercă microscopică. Mici par�cule de mucegai 

sunt mereu prezente în aer sub formă de celule microscopice minuscule 

cunoscute ca spori. Sporii de mucegai pot germina și crește într‐un mediu 

jilav sau umed. O casă care are fost inundată poate oferi condiții ideale 

pentru creșterea și înmulțirea mucegaiului.

De ce este mucegaiul atât de periculos?

Mucegaiul de interior poate declanșa alergii sau simptome alergice, cum ar fi: 

afectarea sistemului respirator provocând conges�i nazale și sinuzite, tuse, 

respirații dificile, durere în 

gât și iritații ale pielii. 

Aceste simptome pot duce 

la infecții  respiratorii. 

G r u p u r i l e  c e l e  m a i 

vulnerabile sunt copiii și 

persoanele  în  vârstă , 

persoanele cu probleme 

de respirație (de exemplu, 

astm) și persoanele cu un 

sistem imunitar scăzut. 

În plus, pe lângă acestea, 

mucegaiul poate provoca daune materialelor de construcții, mobilierului, 

dar și altor bunuri.

Din aceste mo�ve, nu ar trebui să se permită ca mucegaiul să se dezvolte și să 

se înmulțească în interior! 

Cum să iden�ficați mucegaiul:

  Uitați‐vă după urme vizibile de mucegai.
 Căutați zonele unde se simte mirosul de mucegai. 
  Uitați‐vă după semne de umezeală sau daune ale apei. 
 Căutați după și sub diferite materiale (covoare, pardoseli), mobilier sau 

alte obiecte depozitate.
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Cum să eliminați mucegaiul:

 Scoateți și aruncați  materialele și obiectele contaminate cu mucegai 

cum ar fi: rigips, materiale izolante, plăci de pal, covoare, produse din 

hâr�e, etc. Mucegaiul se dezvoltă de asemenea, în interiorul acestor 

materiale, de unde este aproape imposibil de eliminat.

  Curățați obiectele neporoase sau semi‐poroase: mai întâi scoateți 

partea vizibilă de mucegai și altă murdărie prin spălarea obiectelor sau 

pereților cu un burete sau pânză. Apoi, aplicați soluție de clor (înălbitor 

de uz casnic 120 ml la 1 litru de apă). După aceea, lăsați soluția să se 

usuce pe suprafața respec�vă și NU clă�ți. 

De asemenea, puteți folosi și soluții speciale pentru eliminarea mucegaiului 

care pot fi găsite în magazinele pentru materiale de construcții.

Atenție:

 Evitați contactul direct cu mucegai și soluția de clor. Purtați mănuși de 

cauciuc.
  Nu amestecați înălbitor cu altă soluție de curățare care conține 

amoniac. 
 Camera în care se 

lucrează cu înăl‐

bitor să fie bine 

ven�lată/aerisită. 

Mucegaiul  se va 

dezvolta din nou, 

dacă nu reușiți să 

e l i m i n a ț i  c a u z a 

principală care este 

umiditatea. Deci, 

după el iminarea 

mucegaiului, lăsați 

totul să se usuce, iar 

pentru a face acest 

lucru folosiți procedurile descrise despre uscarea casei.
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Repararea casei

Verificați daunele structurale

Riscurile de siguranță cum ar fi surparea fundației, ar trebui să fie reparate 

înainte de a con�nua. Întreaga construcție poate fi în pericol de prăbușire. 

Există urme de spărturi sau crăpături în subsol sau pe pereții fundației? Există 

stâlpi de rezistență rupți, scări deplasate, pereți sau planșee înclinate? 

Oricare din aceste lucruri ar putea însemna că fundația, planșeul sau pereții 

vor trebui să fie în totalitate reconstruiți. Dacă nu sunteți siguri, consultați‐vă 

cu un specialist! 

Renovarea interiorului

Înainte de a începe să 

renovați și să faceți lucrări 

de reparații în interiorul 

casei, urmați toți pașii 

d e s c r i ș i  c u  p r i v i r e  l a 

îndepărtarea materialelor 

deteriorate, curățarea și 

uscarea casei. 

Fiți răbdători! Dacă aplicați 

materiale izolante, lambriu, 

covoare, podele, etc. pe 

pereții și pardoselile care nu s‐au uscat complet...

 va exista un risc ridicat de mucegai 
  materialele noi pot fi afectate și chiar distruse
 pereții și pardoselile vor fi sigilate etanș și as�el nu se vor mai usca. 

Acest lucru se va întâmpla, de asemenea și în cazul în care vopseaua de perete 

(vopsea lavabilă) este folosită prea devreme. Vopseaua se va dezlipi și va cădea! 

Varul s�ns poate fi folosit mai devreme. Acesta permite peretelui să se usuce 

și împiedică mucegaiul să se dezvolte pe pereți.
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 Surse:
 Repairing Your Flooded Home, publicat de Crucea Roșie din SUA și FEMA. 
  Post Flood Emergency Health Precau�ons, publicat de Academy for Disaster 

Management Educa�on, Planning and Training
  Restoring your home a�er a flood, pubilcat de The Office of Public Works, 

Irland
 Dealing with Mold Problems A�er a Flood, publicat de Minnesota 

Department of Health

10

Pentru siguranța Dumneavoastră!
 Nu intrați într‐o clădire care este în pericol să se prăbușească
 Energia electrică reprezintă un risc ridicat în caz de inundații. 

Deci, deconectați sursa de alimentare cu energie a casei și 
reconectați numai atunci când ș�ți că instalațiile electrice nu mai 
sunt expuse apei sau umidității. Dacă nu sunteți siguri, chemați 
un specialist.

 Fiți atenți la substanțele toxice care pot fi amestecate cu apa de 
inundații (ulei, benzină, substanțe chimice folosite în agricultură)

 Luați în considerare riscul scurgerilor de gaze 



Această broșură a fost publicată de către Confederația Caritas România în cadrul 
Proiectului regional de Dezvoltare a Capacității de intervenţie în caz de dezastre la care 
participă Organizaţii Caritas din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Kosovo, 
Muntenegru, România, Serbia și Turcia.
Proiectul regional de Dezvoltare a Capacității (2012‐2014) este finanțat prin:

Caritas Spania

Caritas Austria

Secours Catholique - Caritas Franţa

Caritas Belgia

Caritas Germania

Caritas Elveţia
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