Санітарна обробка
Decontamination
Decontamination is the removal of a harmful
substance from the body. It involves taking
off clothing, showering and putting on clean
clothes.

Санітарна обробка — це видалення
шкідливих речовин з тіла. Воно
передбачає зняття одягу, миття під душем
і перевдягання в чистий одяг.

You will be directed to the decontamination
area. The staff will be wearing protective
clothing and head gear. If you have children,
help them follow these steps with you.

Вас направлять до зони санітарної
обробки. Персонал буде носити захисний
одяг і головний убір. Якщо у вас є діти,
допоможіть їм виконати ці дії разом з вами.

1. Take off your clothes and place them in
the large bag. You may also be given a
small bag to place your valuables in.

1. Зніміть свій одяг і покладіть його у
великий пакет. Вам також можуть дати
невеликий пакет, у якій можна покласти
цінні речі.

2. Wait for your turn to shower.
3. When it is your turn:
•

Stand under the shower and rinse
your hair and entire body.

•

2. Дочекайтеся своєї черги в душ.
3. Коли настане ваша черга:
•

Rinse under your arms and in all
creases and skin folds.

Станьте під душ і вимийте волосся
та все тіло.

•

•

Wash your hair and body with the
soap.

Вимийте шкіру під пахвами та в усіх
згинах і складках.

•

Вимийте волосся та тіло з милом.

•

Rinse your hair and body well.

•

Добре сполосніть волосся та тіло.

4. Step out of the shower and dry off. The
staff will give you something to wear and
will tell you where to go next.

4. Вийдіть з-під душу та витріться.
Персонал дасть вам інший одяг та
розповість, що робити далі.

Tell the staff right away if your skin or eyes
burn or if you have breathing problems.

Негайно повідомте персоналу, якщо
відчуваєте, що шкіра чи очі печуть або
якщо у вас проблеми з диханням.
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