
פארזיגלען ארום דרױסנדיקע טירן מיט װעטער סטריּפינג און  •
קָאנטור־ּפאסן צו פארמײדן די אינפילטראציע פון דרױסנדיקע 

 קָאנסטרוקציע־גענערירטע ּפָאלוטאנטס.

באדעקן אבי װעלכע שמוץ/מיסט קוּפקעס װָאס זענען נָאענט  •
צו בנינים מיט טארּפס ָאדער נאסן שמוץ/מיסט ּכדי צו 

 מינדערן ערָאסָאליזאציע פון ּפארטיקולעטס. 

דער בעל־הבית ָאדער קָאנטראקטָאר דארף פארזיגלען די  •
פענצטער בשעת אקטיװע קָאנסטרוקציע ארבעט װָאס קען 
 מעגליך העכערן די צָאל פון ּפארטיקולעטס אין דער לופט. 

)הײצונג, װענטילאציע און  HVACָאפט אױסבײטן  •
לופטקילונג( פילטערס אין שטחים װָאס זענען באװירקט 
דורכן רענָאװירן. אפשר דארף מען אײנשטעלן בעסערע 

 פילטערס. 

סיסטעמען בשעת HVAC שטעלט ָאּפ צײטװײליק די  •
קָאינסטרוקציע װָאס גענערירט א סך דרױסנדיקע 

ּפָאלוטאנטס. אױב די אקטיװיטעט איז לענגער װי אײן טָאג, 
אלטערנאטיװע װענטילאציע דארף צוגעשטעלט װערן פאר די 

באװירקטע שטחים. אױב דָאס איז ניט מעגלעך, מען דארף 
טראכטן װעגן איבערפירן די אקטיװיטעטן אין די דָאזיקע 

  שטחים אנדערשװּו.

  .זײט װיסן אז די אינפָארמאציע אױבן איז א צונױפשטל פון רעקָאמענדירטע אינדוסטריע בעסטע ּפראקטיקן

 פיזיש איזָאלירן באזעצטע שטחים פון ארבעט שטחים

ארבעט אין באזעצטע בנינים דארף פיזיש איזָאלירט װערן פון די באזעצטע שטחים דורך צײטװײליקע פיזישע 
באריערן. די דָאזיקע באריערן דארפן געמאכט װערן פון ּפלײװּוד און ּפָאליעטילען ּפלאסטיק ארײנגעבױט ָאדער 
איבער דורכגענג צװישן דעם קָאנסטרוקציע שטח און די באזעצטע ערטער. קָאנסטרוקציע באריערן דארפן זײן 
פארזיגלט מיט ּפָאליעטילען ּפלאסטיק און דאקט טײּפ אױף דער קָאנסטרוקציע זײט און אױך די באזעצטע זײט 

 צו געבן א טָאּפלטע באריערע.  

אלע ערטער װּו ּפָאלוטאנטס גײען אדורך צװישן קָאנסטרוקציע און באזעצטע שטח דארפן אונטערזוכט און 
  געזיגלט װערן. די דָאזיקע שטחים שליסן אײן ָאבער זענען ניט באגרענעצט צו׃

דרױסנדיקע קָאנסטרוקציע־גענערירטע ּפָאלוטאנטס קענען אײנװאנדערן אינעװײניק אונטער פארשײדענע 
אומשטענדע. די פילגנדיקע זענען רעקָאמענדאציעס צו רעדוצירן אײנװאנדערונג פון דרױסנדיקע 

  ּפָאלוטאנטס אין די אינעװײניקע סֿביֿבה׃

 קריך־שטחים •

 עלעקטרישע קָאנטאקטן און ליכט אױסשליסער אין בשותפותדיקע װענט •

 רערן און עלעקטרישע קָאנדוִיטן צװישן װענט •

 װענטילאציע סיסטעם דאקטװָארק •

לעכער אין אינערע װענט, און/ָאדער שטחים איבער אינערע װענט, און  •
סטעליע/ּפָאדלָאגע דעקינג )למשל שטחים איבער סטעליע דעכלקע 

  סיסטעמען(.

אינדוסטריע בעסטע ּפראקטיקן פאר
שטױב קָאנטרָאל אין באזעצטע בנינים מיט 
 אקטיװע קָאנסטרוקציע


