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ឞ៉ាា សី៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំដៅ���អគិ្គិ�ស៊ីន�៖  
ដៅ�រកំ��អ�់ដៅ�ើ�ង រចួរញី��ដា�់�ឹទឹដៅ�ើ�ងនៃន
ម៉ាា ស៊ី�នកំំដៅ�ដៅ�ខាង�ឹទឹ (មីុន��អាស៊ីនន
ចូរដៅ�ើ�តដៅ�លដៅមុ�លឱ្យយជាក់ំលាក់ំថាកីំងតាក់ំ
ណាភ្ជាា �់ដៅ�ម៉ាា សី៊ី�នកំដៅ�ៅ ទឹឹកំ) ។

ឞ៉ាា សី៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំដៅ���ឧស៊ី័�ន (gas)៖  
រកំស៊ីនះ���ទឹដៅ��កំ��ទឹដៅ�ដៅល�ម៉ាា សី៊ី�ន
កំដៅ�ៅ ទឹឹកំ ដៅ��យមួុលស៊ីនះ�ដៅ��ដៅ� 
Pilot (ដៅ�ើ�ងស៊ី�ម៉ា�់�ដៅ�ះ�) ។ កំីំ��ទឹ
វាទាំងំ�ស៊ីងុ (ដល់អស់៊ី) ។

កំុំ�បោះ�ះបង់់ទឹឹកុំពីីម៉ាា
សីីនកុំ�បោះ�ទឹឹកុំ
របស់ីអ្នន កុំ!

ការយកទឹឹកពីីម៉ាា សីីន្តកំដៅ�ទឹឹកមក
ដៅ�បី��ស់ី កុ�ង��អាសីនុ្ត ៖

កុ�ង��ម៉ាន្តអាសីនុ្ត ដូូចជាពី���រដូូវរងាធ្ងង ន់្តធ្ងង រ ឬការរញួ្ជួ�យដីូ ដៅសីវាទឹឹកកុ�ង
ផ្ទះះ�របស់ីអុ្ន កអាចមិន្តអាចដៅ�បី�ន្តជាបដៅ�ះ �អាសីនុ្ត ។
�បសិីន្តដៅបី�ពឹីត្តិតិការណ៍៍ទាំងំដៅ��ដៅកីត្តិដៅ�ីង ម៉ាា សី�ីន្តកដៅ�ត ទឹឹកកុ�ងផ្ទះះ�របស់ីអុ្ន ក
អាចផ្ទះត ល់់ទឹឹកឱ្យ�អុ្ន កនូ្តវ ម៉ាន្តចន្ត�ន្ត ៣០-៨០ ហ្គាា ��ងរសី�ម៉ាប់ផឹ្ទះក ចមិិន្ត
អាហ្គារ និ្តងដៅ�បីអ្ន�ម័យ។ (ម៉ាា សីីន្តកំដៅ�ទឹឹកដែដូល់�ា ន្តធ្ង�ងមិន្តផ្ទះត ល់់ទឹឹកដៅទឹ)

ម�ន្តដៅពីល់អុ្ន កយកទឹឹកពីីម៉ាា សី�ីន្តកំដៅ�ទឹឹករបស់ីអុ្ន ក៖
រកំម៉ាា ស៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំកំនងីផ្ទះះ�អន កំ៖ តាមុធមុ័តាម៉ាា សី៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំ ម៉ានទឹ�តាងំដៅ�
�នះ �់ដៅ��មុដ� (basement) ឬដៅ� កំនងីយានដាា ន (garage) ។ ចំណែ�កំផ្ទះះ�ជួួល 
(apartments) ឬផ្ទះះ�ដៅធើ���ដៅ�ងច�កំ (manufactured homes) ម៉ាា ស៊ី�នកំំដៅ�
ទឹឹកំ ដៅ�ច�នណែតដៅ�កំនងី�នះ �់ដាក់ំសំ៊ីដៅលៀកំ�ំពាក់ំ ។
�ឹទឹ����នធផ្ទះៅ ល់ទឹឹកំចូលផ្ទះះ� ៖ �រអនីវតៅ ជំួហានដៅន� ជា��ដៅស៊ីស៊ី��ះ �់��
�ររ�ាួយដ�ដ៏ធំមួុយ អាចជួួយធា�ថាទឹឹកំដៅ�ណែតម៉ានដៅ�កំនងីធីងម៉ាា ស៊ី�នរ�ស់៊ីអន កំ 
មុ�នខូូចគី្គិ�ភ្ជា� ឬ�័ នសី៊ីវតិ�ភ្ជា�កំនងី�រដៅ�����ស់៊ីដៅ��ដៅទឹ។ ស៊ីនះ���ទឹដៅ��កំទឹឹកំកំនងី
��អាស៊ីនន ជាធមុ័តា ភ្ជាកំដៅ�ច�ន ដៅ�កំនងី�នះ �់ដៅ��មុដ� (basement) ឬកំណែនើ ង
លូនចូល (crawl space) ឬដៅ� កំនងីយានដាា ន (garage) ឬដៅ�ខាងដៅ��ណែកំែរ
�គឹ្គិ�ផ្ទះះ� (foundation)។ ដៅ���ស៊ីនះ���ទឹដៅ��កំដៅន�ដៅដ�មុែ���ទឹ���នធ�ផ្ទះៅ ល់ទឹឹកំកំនងីផ្ទះះ�រ�ស់៊ី
អន កំ។

ដៅសីចកតីដែណ៍�សំី�ម៉ាប់ការយកទឹឹកពីីម៉ាា សី�ីន្តកដៅ�ត ទឹឹករបស់ីអុ្ន ក៖
 ១  ទឹ�ដំ�ូង ណែដល�តូវដៅធើ� គឺ្គិ�ឹទឹដៅ�ើ�ងឬឧស៊ី័�ន (gas) ស៊ី�ម៉ា�់ម៉ាា ស៊ី�ន។ ជំួហានដៅន�
ម៉ានសារៈសំ៊ីខាន់ណាស់៊ីកំនងី�រធា�សី៊ីវតិ�ភ្ជា�រ�ស់៊ីអន កំ។ អន កំ�តូវម៉ាន ��លមួុយ 
ដៅ�សាមុនៃដសី៊ីវតិ�ភ្ជា�មួុយគូ្គិ ��ដា�់ខួូង នឹង ដៅ�សាមុនៃដដៅធើ��រមួុយគូ្គិ ទីឹកំកំនងី
កំណែនើ ងណាងាយ�ស៊ីួលរកំ។
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ស៊ីម៉ាគ្គិមុ Regional Water Providers Consortium ផ្ទះៅ ល់
�រដឹកំ�កំំនងីណែផ្ទះន�រ �រ�គ្គិ�់�គ្គិង ន�ងភ្ជា�ធន់នៃនទឹឹកំផឹ្ទះកំ ដៅ�តំ�ន់
ទឹ���ជំីួជួន Portland, Oregon។

អន កំអាចទឹទួឹល�ន��ត៌ម៉ាន�ណែនិមុ ដៅ��យន�ងធនធានដៅ�៖ 
www.regionalh2o.org។

ការដែណ៍�អំំ្នពីីការដែ�ទាំមំ៉ាា សី�ីន្តកដៅ�ត ទឹឹក៖
�រណែ�ទាំមំ៉ាា សី៊ី�នកំដៅ�ៅ ទឹឹកំសំ៊ីខាន់យាា ងខាើ ងំ ចំដៅពា�ទឹឹកំណែដលម៉ានឬអាច
រកំ�ន ន�ងគី្គិ�ភ្ជា�នៃនទឹឹកំដៅ��ណែដលម៉ានដៅ�កំនងីម៉ាា សី៊ី�នកំដៅ�ៅ ទឹឹកំរ�ស់៊ី
អន កំ។
ទឹ�់ទាំល់ម៉ាា សី៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំរ�ស់៊ីអន កំដៅ�នឹងជួញ្ជាំា ងំឱ្យយ�ន�តឹមុ�តូវ ដៅដ�មុែ�ឱ្យយវា
ទំឹនងជា�់នឹងជួញ្ជាំា ងំ ន�ង����នធ ទឹឹកំរ�ស់៊ីអន កំ។
�ងូូររទឹឹកំស៊ីល់ដៅចញ��ម៉ាា សី៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំរ�ស់៊ីអន កំជាដៅរៀង�ល់ឆ្នាំន ។ំ �រដៅធើ�ណែ��
ដៅន�អាច�ត់�និយកំកំរទឹឹកំយាា ងដៅ�ច�ន ដៅ��យអាចដៅធើ� ដៅអាយគី្គិ�ភ្ជា�ទឹឹកំ
ដៅ�កំនងីម៉ាា សី៊ី�នកំដៅ�ៅ ទឹឹកំរ�ស់៊ីអន កំ ��ដៅស៊ី�រដៅ��ង។

 ២  �ឹទឹ���នធ�ផ្ទះៅ ល់ទឹឹកំដៅ�ម៉ាា សី៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំ ៖ រកំស៊ីនះ���ទឹដៅ��កំទឹឹកំដៅ��យ(មួុល)
�ងើ�ល វាដៅ�ខាងសំា ំ(តាឞ����វលិ)រ�ូតដល់វាឈ�់។ ស៊ីនះ���ទឹដៅ��កំដៅន�ជា
ធមុ័តាទឹ�តាងំដៅ�ខាងដៅល�ម៉ាា សី៊ី�នកំដៅ�ៅ ទឹឹកំ។
 ៣  ឱ្យយខូយល់ចូលកំនងីម៉ាា សី៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំ។ អន កំអាចដៅធើ�ដូចដៅន��នដៅដាយដៅ��កំស៊ីនះ�
ស៊ីម៉ាា � (pressure valve) (�ងើ�លនៃដស៊ីនះ��តង់ដៅ��ងដៅល�)។ មុា�ងដៅទឹៀតអន កំអាច
ដៅ��កំទឹឹកំដៅ�ំ ដៅ�តាមុរ ូ�ីូ�ដៅ� ដៅ�កំនងីផ្ទះះ�ដៅដ�មុែ�ជួួយ�នធ ូ។
 ៤  រកំកំណែនើ ងដៅ��កំ�ងូូ រទឹឹកំ ដៅ�ជំួដៅ�ៀងជឹួតខាង ដៅ��មុម៉ាា ស៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំរ�ស់៊ីអន កំ 
ដៅ��យ�ដៅ�េញទឹឹកំដៅចញ�� ធីងរ�ស់៊ីអន កំតាមុត�មុូវ�រ។ ដាក់ំធីងសាា តដៅ�ដៅ��មុ
ស៊ីនះ���ទឹដៅ��កំ�ងូូ រ ដៅដ�មុែ�ចា�់យកំទឹឹកំ ដៅ��យ�ណែងើ រស៊ីាឺ ឬវសី៊ីនៃនស៊ីនះ��ងូូររ�ស់៊ីម៉ាា
ស៊ី�នកំំដៅ�ទឹឹកំដៅ�ខាងដៅ�ើ ង។ សូ៊ីមុ��យ�តន ដៅ�ពា�ទឹឹកំអាចដៅ�ៅ ខាើ ងំ។ ដៅដ�មុែ�រកំា
សី៊ីវតិ�ភ្ជា� អន កំ�តូវពាក់ំដៅ�សាមុនៃដន�ងណែវនូតា ស៊ី�ម៉ា�់ �រពារខូើួន���។ �ណែងើ រស៊ីាឺ 
ឬវសី៊ីដៅ�ខាងសាៅ  ំដៅដ�មុែ���ឈ�់លំ�ូរទឹឹកំ។ ដៅធើ�តាមុដំណាក់ំខាងដៅល�ដៅន�ដៅដាយតាមុ
ត�មុូវ�រ រ�ូតដល់ធីងទឹដៅទឹ។

សីមិ៉ា ត្តិឬដៅ���ទឹឹកដែដូល់អុ្ន កដៅ�បីសី�ម៉ាប់ផឹ្ទះក ឫការដៅរៀបចំអាហ្គារ និ្តង
អ្ន�ម័យ។ ដៅន្ត�ជារដៅបៀប៖
 ‐ ដាទឹំឹកំឱ្យយ�ី�យាា ងត�ចមួុយ�ទឹ�។ ទីឹកំឱ្យយវា�តជាក់ំដៅ��យ��ះ �់មុកំយកំដៅ�ដៅ���។

 – ឬ – 
 ‐ ដាក់ំទឹឹកំកំនងីធីងណែដលម៉ានអ�មុ�យ លាយជាឞួយ chlorine bleach ណែដល

�័ នកំើ�ន។ ដៅដ�មុែ�ស៊ីម៉ាា តធីងឱ្យយម៉ានអ�មុ�យ  អ�ងួនទឹឹកំណែដលលាយ chlorine 
bleach យាា ងខាើ ងំរយៈដៅ�ល ៣០ វ�ិទឹ� (ទឹឹកំ ៤ ណែ�ង លាយជាមួុយ chlorine 
bleach ១ សាើ ��ពាណែត)  ដៅ��យដៅមុ�ល��កំដថាទឹទឹឹកំស៊ី�ើអស់៊ី កំនងីធីង។ 
ចាក់ំទឹឹកំ bleach ដៅចញដៅ��យទីឹកំឱ្យយធីងទឹដៅទឹ រ�ស់៊ីអន កំដៅអាយស៊ីួួត។ �ំដៅ�ញធីង
រ�ស់៊ីអន កំដៅ��យ ណែ�មុ bleach ១/ ៨ សាើ ��ពាណែត ជាមួុយទឹឹកំមួុយហិា�ីង។

 – ឬ – 
 ‐ ដៅ���ត�មុងទឹឹកំដៅដ�មុែ�កំម៉ាេ ត់�ក់ំដៅតរ ីឬ�ា �សីូ៊ី�ត។ �តូវចា�ំ�កំដថាអាន�រណែ�� ំ

(អនីដៅទឹះស៊ី) ដៅដាយ��ងុ��យ�តន ន�ងដៅធើ�តាមុ�រណែ��រំ�ស់៊ីអន កំផ្ទះល�ត។
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