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ស្រមាប់មួឃនាក់ មួយៃថ� រយៈេពល ១៤ ៃថ�

១៤១ ១
ទឹកមួយហ្គាឡុង

មួយ

រួ មួបញ្ចូូ�លទឹឹកនៅ�កុ�ងឧបករួណ៍៍អាសនុ្ន
រួបស់អុ្ន ក។
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KHMER

សមាគម Regional Water Providers Consortium ផ� ល់ការដឹកនាកំ�ងុែផនការ ការ្រគប់្រគង និងភាពធន់ៃនទឹកផឹក េ�តំបន់ទី្របជំុជន Portland, Oregon។
អ� កអាចទទួល�នព័ត៌មានបែន�ម េហីយនិងធនធានេ�៖ www.regionalh2o.org។

អ្ន�ីែដលអុ្ន ក ្រត�វែតនៅធ�ីឬមិន្ន
គួរួនៅធ�ីនៅពលផ� ត់ផ� ង់ទឹឹក:

្រត�វេធ�ី - ទិញទឹកដបពីហាង ឬេ្របីធុង
ផា� ល់ខ�ួនរបស់អ� ក េដីម្បផី� ត់ផ� ង់ទឹក។

្រត�វេធ�ី - េ្របីធុងែដល�នេធ�ីស្រមាប់
ដាក់អាហារឬទឹកផឹក ដូចជាធុងេ្របី្រ�ស
ក�ងុេពល camping ឬេ�េពលេដី
េលងកម�ន�ឆា� យទី្រក �ង (outdoor 
activities) ។

កំុេធ�ី - កំុេ្របីធុងឬដបណាេធ�ីពីធាតុែកវ 
ឬធុង ឬដបណាែដល�នេ្របីដាក់
ទឹកេដាះេគាឬទឹកែផ� េឈី ឬសារធាតុគីមី។

្រត�វេធ�ី - អ� កគួរផា� ស់ប�ូ រទឹកែដល�ន
ផ� ត់ផ� ង់េរ�ងរាល់រយៈ្រ�មួំយែខម�ង (ទឹក
េនាះមិនខា� យេ�ជាខូចេទ ដូេច�ះ
្របសិនេបីអ� ក្រត�វការ េ្របីវាក�ងុ្រគាអាសន� 
េហីយវាចាស់ជាង្រ�មួំយែខេ�េហីយ 
អ� កេ្របីេ�េចាះ)។

្រត�វេធ�ី - ផ� ត់ផ� ង់ទឹកឱ្យេ្រចីនតាមែដល
អ� កអាចេធ�ី�ន (្របសិនេបីចង់េធ�ីបន�ិច
ម� ងៗ ៖ អ� កេផ�ីមការផ� ត់ផ� ង់បន�ិចម� ងៗ  
េហីយែថមតរេ�។)

្រត�វេធ�ី - រក�ទុកទឹករបស់អ� ក
េ�កែន� ង្រតជាក់ និងងងឹត (្របសិនេបី
អាច េធ�ី�ន)។

ការួបំនៅពញទឹឹកនៅ�កុ�ងធ�ងរួបស់អុ្ន ក(ធ�ងែដល�ន្នលាង
សា� តនៅហីយ):
១ ចាក់ទឹកេ�ក�ងុធុងរបស់អ� កឱ្យេពញដល់មាត់ - ្របយ័ត� កំុឱ្យៃដ ឬក�លទឹក 

ឬអ�ីេផ្សងេទ�តប៉ះមាត់ធុង - េនះេដីឞ្បកីារពារកំុឱ្យរបស់កខ� ក់ចូលេ�ទឹក។
២ ជំហានេនះ ខុសគា� បន�ិច អា្រស័យ េលីទីកែន� ងណាែដលអ� ក�នទឹកមក។
ទឹឹក�ន្នពីអ្នណ៍�� ង ឬក
្របភពណាមិន្នសា� ត:

អ� កនឹង្រត�វដាក់ bleach ចំនួន ១/៨ សា� ប្រពាែត លាយ
ជាមួយទឹកមួយហា� ឡុង។

ចំេពាះទឹកែដលេសវាណាមួយផ�ល់េអាយ ដូចពីទី្រក �ងរបស់អ� ក អ� កមិន្រត�ការសមា� តទឹកេនាះ
េទេ្រពាះទឹកេនាះសា� តរចួេហីយ។

៣ ដាក់គ្រមបេ�ក�លធុងវ�ញ។ េ�េពលអ� កដាក់គ្រមប េ�េលីមាត់ធុងេនាះ 
សូម្របយ័ត� កំុឱ្យប៉ះគ្រមបេ�ខាងេ្រកាម ឬខាងក�ងុ េហីយ្រត�វដឹងេ�េទ�ត
្រ�កដថាគ្រមប្រត�វមាត់ធុងល�ម មិនធូឬតឹងេពក។

៤ ដាក់ៃថ� ែខ ឆា�  ំេលីធុងទឹករបស់អ� ក ដូេច�ះអ� កដឹងថា អ� ក�នដាក់ទឹកក�ងុ
ធុងពីកាលណា។

រួនៅប�បសមា� តធ�ង:
១ េពលលាងធុង េ្របីសាបូ៊លាងចាន និងទឹកសា� ត 

េដីម្បលីាងសមា� តធុង និង គ្រមបរបស់វាឱ្យ�ន
ហ�ត់ចត់។

២ លាងជ្រមះធុងរបស់អ� កឱ្យ�នល� េដាយេ្របីទឹក
សា� ត េហីយចាក់ទឹកេនាះេចាល។

៣ លាយធាតុ chlorine bleach ែដលគា� នក�ិន
ចំនួនមួយសា� ប្រពាែត ជាមួយទឹកចំនួនបួនែពង។

៤ ចាក់ទឹកែដល�នលាយជាមួយ bleach េ�ក�ងុ
ធុង រចួបិទគ្រមប េហីយមួលបន�ឹង។

៥ ្រគលុកធុងឱ្យខា� ងំកា� រយៈេពល ៣០ វ �នាទី េហីយ
ពិនិត្យេមីលឱ្យ្រ�កដថាៃផ� ធុងទាងំអស់�នេសីឞ
សព�។

៦ ចាក់ទឹក bleach េចញេហីយទុកឱ្យធុងទេទរបស់
អ� កស�ួត។

ការួផ� ត់ផ� ង់ទឹឹក ស្រមាប់នៅពលអាសនុ្ន គឺអាចនៅធ�ី�ន្ននៅដាយ្រស�ល។
ទឹកែដលផ� ត់ផ� ង់ស្រមាប់េពលអាសន� គឺដូចជាទឹកដបែដលអ� កអាច ទិញ ឬទឹកអ� កអាចបំេពញក�ងុធុង (ឬដប ឬអ�ីេផ្សងៗ ) េដាយខ�ួន
របស់អ� ក។ ្របសិនេបីអ� កទិញទឹកដបអ� ក្រត�វ ចា្ំរ�កដថាទុកេ�ក�ងុធុង (ឬដប)េដីមរបស់វា េហីយកំុេបីកវារហូតទាល់ែតអ� ក្រត�វការ 
េ្របី្រ�ស់។
្របសិនេបីអ� កេ្របីធុងរបស់អ� ក អ� ក្រត�វ ដឹង្រ�កដថាធុងេនាះគា� នកែន� ងណាែដលទឹកអាចេលចេចញ�ន េហីយធុងេនាះ េធ�ីពីផា�
ស�ិក ឬ ែដកែដល�នេធ�ីស្រមាប់ដាក់ឬផ� ត់ផ� ង់ទឹក េហីយធុងេនាះ អ� ក�នសមា� ត (ឬអ� កណាេផ្សង�នសមា� ត) យ៉ាង្រតឹម្រត�វ មុន
េពលអ� ក ដាក់ទឹកម៉ាសីុនេ�ក�ងុវា។
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