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Nấm mốc là gì?

Tôi có thể làm gì với nấm mốc

trong nhà tôi?

Nấm mốc là tên của các sinh vật nhỏ li ti gọi là nấm.
Có hàng ngàn loại nấm mốc.
Nấm mốc có thể có bất kỳ màu nào.

Thường tìm thấy nấm mốc trong nhà bếp, phòng
tắm, tầng hầm và xung quanh cửa sổ.
Bạn có thể nhìn thấy nó hoặc ngửi thấy mùi
mốc.
Có thể có nấm mốc nếu có nước rò rỉ hoặc hư
hỏng hệ thống nước.
Gọi số 617-534-5965 nếu bạn nghĩ rằng có nấm
mốc.

các vấn đề sức khỏe nhẹ như kích ứng mắt, chảy
nước mũi, ho và đau họng
vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như khó thở và lên
cơn hen

Có. Bất kỳ loại nấm mốc nào cũng có thể gây ra vấn
đề cho sức khỏe. Bệnh hen suyễn, dị ứng và các tình
trạng sức khỏe khác có thể khiến bạn nhạy cảm hơn
với nấm mốc. Tiếp xúc với nấm mốc có thể gây ra:

Nhà tôi có nấm

mốc không?

 Tìm và ngăn chặn nước. Nấm mốc cần nước để phát
triển.

Làm thế nào tôi có thể
ngăn ngừa nấm mốc?
Sử dụng quạt hút hoặc mở cửa sổ trong các
khu vực như phòng tắm.
Làm khô các vách tường ẩm sau khi tắm.
Sửa chữa những chỗ rò rỉ ngay khi bạn tìm
thấy chúng.

 Làm sạch nấm mốc.

Nếu bạn có thể ngửi thấy mùi mốc sau khi làm sạch,
thì vẫn còn nấm mốc. Thông thường, đồ nội thất,
vách thạch cao hoặc thảm không thể làm sạch
được. Bạn có thể phải vứt bỏ hoặc loại bỏ các đồ vật
nếu nó bị hư hỏng quá nặng bởi nước hoặc nấm mốc.

Đeo găng tay, kính bảo hộ và khẩu trang hoặc mặt
nạ phòng độc để bảo vệ bản thân trong khi làm vệ
sinh.
KHÔNG sơn phủ lên nấm mốc. Nó sẽ phát triển trở
lại. 
Làm sạch các bề mặt cứng, sử dụng chất khử trùng
và để nó khô hoàn toàn.
Các mặt hàng vải như quần áo, thảm, thảm trải sàn,
và đồ nội thất có thể được làm sạch chuyên nghiệp
bằng hơi nước hoặc dùng một chất tẩy rửa khô.
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Điều gì làm cho nấm

mốc phát triển?
Nấm mốc lan tràn qua bào tử - ‘các hạt" nhỏ li
ti trôi nổi trong không khí.
Nấm mốc có thể phát triển ở bất cứ nơi nào có
nước hoặc hơi ẩm, chẳng hạn như tình trạng
ẩm thấp, rò rỉ nước và nước ngưng tụ.

Nấm mốc có thể gây ra vấn đề
cho sức khỏe không?
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