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تعقيم حاويتك

استخدم صابون الأواني والماء النظيف لغسل حاويتك . 	

وغطاؤها بشكل مكثف.

اشطف حاويتك جيدا بالماء النظيف.. 	

اخلط ملعقة من مبيض الكلورين المنزلي السائل عديم . 	

الطعم مع أربعة أكواب من الماء.

أسكب خليط المبيض والماء في حاويتك، وضع الغطاء . 	

وأحكم إغالقه.

هز الحاوية بقوة لـ0	 ثانية، لتتأكد من تغطية جميع . 	

أسطحها من الداخل.

 أفرغ مزيج الماء والمبيض واترك حاويتك لتجف . 	

في الهواء.

ملء حاويتك المعقمة

إمالأ الحاوية على آخرها – احذر من مالمسة الفتحة بيديك أو . 	

بالصنبور حيث يمكن لهذا ان يلوث مياهك أو حاويتك.

تختلف هذه الخطوة قليال حسب المكان الذي تأخذ منه الماء.. 	

ضع الغطاء في مكانه. إحذر من مالمسة أسفل الغطاء أو . 	

 أسطحه الداخلية لدى وضعه على الحاوية، وتأكد من 

تموضعه بإحكام.

ضع مؤشرا وتاريخا على حاويتك لتتمكن من معرفة متى مالأتها.. 	

تعليمات وممنوعات خزن المياه

عليك أن تشتري المياه المعلبة من أي 
متجر أو استخدم حاويتك لخزن المياه

عليك أن تستخدم حاويات مخصصة 
للطعام مثل تلك الموجودة في أغلب 

متاجر التخييم والنشاطات الخارجية أو 
استعمل قناني المشروبات سعة 2 لتر

ال تستخدم الحاويات المصنوعة من 
الزجاج، واالأباريق التي احتوت على 
الحليب أو العصير في السابق، أو 

الحاويات التي استخدمت لحفظ المواد 
الكيمياوية والمبيض

عليك أن تبدل ما تخزنه من المياه كل 
6 أشهر تقريبا )لن يفسد الماء، فإذا 

احتجته في حالة طارئة وكان مخزنا الأكثر 
من 6 أشهر فيمكنك استخدامه(

عليك أن تخزن قدر ما يمكنك من 
المياه )عند الحاجة، يمكنك أن تبدا 

بكميات قليلة وتوسع من مخزونك(

عليك أن تخزن مياهك في مكان بارد 
مكان( ومظلم )قدر االإ

إن خزن مياه للطوارئ امر سهل
يمكن أن يتكون مخزونك من مياه الطوارئ من مياه معلبة في قناني يمكنك شراؤها من أحد المتاجر، أو يمكنك تعبئة الحاويات التي لديك. إذا 

اشتريت مياه معلبة، تأكد من حفظها في حاويتها االأصلية وال تفتحها لحين حاجتك الستخدامها.

غالق، ومصنوعة من البالستيك أو الفوالذ المخصص لالأطعمة ومصمم لالحتفاظ بالماء،  اذا استخدمت حاويتك، تأكد من أن لها غطاء محكم االإ

وأن تكون معقمة على النحو المالئم قبل أن تبدأ بملئها بماء الصنبور.

من المياه المأخوذة من بئر أو 
مصدر غير معالج

ستحتاج إلى إضافة 1/8 ملعقة شاي من 
المبيض لكل غالون

من مجهز المياه، مثل المدينة
وال تحتاج إلى إضافة المبيض إلى مياهك حيث 

أنها معالجة بالفعل
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