Аварійний туалет

СЕЧА

Захистіть здоров’я своєї родини

Після сильного землетрусу може статися так, що кілька тижнів або
навіть місяців доведеться жити без справного унітаза. Якщо
людські відходи (кал) не обробляти й не ховати безпечним
способом, поширюються інфекції.

Система з двох відер
Відокремлювання сечі зменшує об’єм і запах відходів; уміст відра стає
безпечніший, його легше зберігати та позбуватися.

Рідкі відходи (сеча) - PEE
Скористайтеся відром PEE.
Туалетний папір киньте у
відро POO.

Тверді відходи (кал) – POO
Покладіть у відро міцний 13-галоновий
сміттєвий пакет.
Скористайтеся відром POO.

За можливості долийте до
вмісту води.

Після кожного разу посипайте вміст корою
дерев абощо, щоб відходи підсихали.

Вилийте на моріжок, під
дерева або на землю.

Не заповнюйте відро відходами більше
ніж наполовину.
Покладіть пакет із відходами в другий
пакет і помістіть на зберігання окремо від
іншого сміття, подалі від харчів і води.
Убезпечте відходи від домашніх тварин,
мух, щурів тощо.
Стежте за інформацією: чекайте на інструкції
від органів влади щодо того, як позбутися
відходів.

Три заходи, щоб
зберегти здоров’я

1
2
3

Важливі запаси:

Чиста
питна
вода
Миття
рук

5-галонові відра (2)
Міцні 13-галонові пластикові
сміттєві пакети (0,9 мм або
товщі)
Подрібнена кора або тирса,
листя, різана трава, паперові
смужки тощо
Туалетний папір

Безпечне
зберігання
відходів (POO)

Докладніше на:

Антисептик для рук на основі
мила або спирту (концентрація
понад 60%)

www.EmergencyToilet.org

Аварійний туалет

КАЛ

Захистіть здоров’я своєї родини
Після сильного землетрусу може статися так, що кілька тижнів
або навіть місяців доведеться жити без справного унітаза.
Якщо людські відходи (кал) не обробляти й не ховати
безпечним способом, поширюються інфекції.

Система з двох відер
Відокремлювання сечі зменшує об’єм і запах відходів; уміст відра стає
безпечніший, його легше зберігати та позбуватися.

Тверді відходи (кал) – POO
Покладіть у відро міцний 13-галоновий
сміттєвий пакет.

Рідкі відходи (сеча) - PEE
Скористайтеся відром PEE.

Скористайтеся відром POO.

Туалетний папір киньте у
відро POO.

Посипайте вміст корою дерев абощо,
щоб відходи підсихали.

За можливості долийте до
вмісту води.

Не заповнюйте відро відходами більше
ніж наполовину.

Вилийте на моріжок, під
дерева або на землю.

Покладіть пакет із відходами в другий
пакет і помістіть на зберігання окремо від
іншого сміття, подалі від харчів і води.
Убезпечте відходи від домашніх тварин,
мух, щурів тощо.
Стежте за інформацією: чекайте на інструкції
від органів влади щодо того, як позбутися
відходів.

Три заходи, щоб
зберегти здоров’я

1
2
3

Важливі запаси:

Чиста
питна
вода
Миття
рук

5-галонові відра (2)
Міцні 13-галонові пластикові
сміттєві пакети (0,9 мм або
товщі)
Подрібнена кора або тирса,
листя, різана трава, паперові
смужки тощо
Туалетний папір

Безпечне
зберігання
відходів (POO)

Докладніше на:

Антисептик для рук на основі
мила або спирту (концентрація
понад 60%)

www.EmergencyToilet.org

