Anunț

Primăria Orașului Turceni anunță că în perioada 21.06.2017 – 15.08.2017
va efectua operațiuni de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în următoarele locații:
− sediile instituțiilor publice (Primăria Orașului Turceni, Sediu Casa de
Cultură, Sediu Poliție Locală, Sediu SPCLEP Turceni);
− zonele cu spații verzi din Orașul Turceni;
− terenurile de sport și stadionul, inclusiv sala de sport;
− parcurile din Orașul Turceni (Bloc P10, Bloc 35 și parcul
Monumentul Eroilor din Strâmba-Jiu);
− curtile instituțiilor de învățământ din localități.

Reguli pentru prevenirea intoxicării cu substanţele chimice,
folosite la executarea operaţiilor de Dezinfecţie, Dezinsecţie şi

Deratizare.
Dezinfectie si Dezinsectie
1. Dezinfectia si Dezinsectia se realizeaza in absenta oamenilor, pentru
evitarea intoxicarii cu substante chimice ;
2. Timpul de actiune al solutiei de lucru dezinfectante este de la cateva
minute la cateva ore, in functie de igiena spatiului si de substanta folosita pentru
distrugerea

microorganismelor (virusi, bacterii, bacili, etc), spatiul dezinfectat

trebuie inchis, minim 2 ore, dupa care este aerisit, minim 1 ora.
3. Timpul de actiune al solutiei de lucru insecticide este de la cateva ore la
cateva zile,

in functie de igiena spatiului si de substanta

folosita pentru

distrugerea insectelor, spatiul dezinsectat trebuie inchis, minim 2 ore, dupa care
este aerisit minim o ora si spalat dupa o zi ;
4. Nu se vor depozita/aseza alimente direct pe suprafetele pe care s-au aplicat
solutia ;
5. Substanta dezinsectanta nu este periculoasa la manipulare, nu este toxica
in concentratiile folosite ;
6. In caz de manifestari neplacute, se va consulta medicul specialist.
Deratizare
1. Momeala raticida nu se atinge, pentru evitarea intoxicarii cu substante
raticide, folosite in actiunea de deratizare;
2. Timpul de actiune al momelii, este de la 3 zile la 8 zile de la consumare ;
3. Momeala raticida nu este periculoasa la manipulare, nu este toxica ;
4. In caz de manifestari neplacute, se va consulta medicul specialist.

