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في مستلزماتك للطوارئ

ضع الماء



يوفر Regional Water Providers Consortium القيادة في التخطيط واإلدارة واإلشراف والمرونة لمياه الشرب في منطقة بورتالند ، أو العاصمة. 
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ARABIC

امأل حاويتك المعقمة

امأل الحاوية على آخرها – احذر من مالمسة الفوهة بيديك أو  	
الصنبور حيث يمكن لهذا أن يلوث المياه أو حاويتك.

تختلف هذه الخطوة قليال حسب المكان الذي يؤخذ منه الماء 	

ستحتاج إلى إضافة 8/ 1 ملعقة شاي 
من الكلور لكل جالون

من المياه المأخوذة من بئر 
أو مصدر غير معالج

ال تحتاج إلى إضافة الكلور إلى المياه 
حيث أنها معالجة بالفعل

من مزود المياه، مثل 
المدينة

ضع الغطاء في مكانه. إحذر من مالمسة أسفل الغطاء أو  	
أسطحه الداخلية لدى وضعه على الحاوية، وتأكد من 

وضعه بإحكام.

ضع ملصق بالتاريخ على حاويتك لتتمكن من معرفة متى  	
تم مألها.

تعليمات وممنوعات تخزين 
المياه

عليك أن تشتري المياه المعبأة من أي 
متجر أو استخدم حاويتك لتخزين 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، واألباريق التي احتوت على 
الحليب أو العصير في السابق، أو 

الحاويات التي استخدمت لحفظ المواد 
الكيمياوية أو المبيض

عليك أن تبدل ما تخزنه من المياه كل 6 
أشهر تقريبا )حتى اليفسد الماء، فإذا 

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

عليك أن تخزن أكبر قدر ممكن من المياه 
)عند الحاجة، يمكنك أن تبدأ بكميات 

قليلة وتوسع من مخزونك(

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

تعقيم حاويتك

استخدم صابون األواني والماء النظيف  	
لغسل حاويتك وغطائها بشكل مكثف.

اشطف حاويتك جيدا بالماء النظيف. 	

امزج ملعقة من مبيض الكلور المنزلي  	
السائل عديم الرائحة مع أربعة أكواب 

من الماء.

اسكب خليط الكلور والماء في حاويتك،  	
وضع الغطاء وأحكم إغالقه.

رج الحاوية بقوة ل 30 ثانية، لتتأكد من  	
تغطية جميع أسطحها من الداخل.

أفرغ مزيج الماء والكلور واترك حاويتك  	
لتجف في الهواء.

إن تخزين المياه للطوارئ أمر سهل 
يمكن أن يتكون مخزونك من مياه الطوارئ من مياه معبأة في قناني يمكنك شراؤها من أحد المتاجر، أو يمكنك تعبئة 

الحاويات التي لديك. إذا اشتريت مياه معبأة، تأكد من حفظها في حاوياتها األصلية وال تفتحها لحين حاجتك الستخدامها.

إذا استخدمت حاويتك، تأكد من أن لها غطاء محكم اإلغالق، ومصنوعة من البالستيك أو الفوالذ المخصص لألطعمة 
ومصمم لالحتفاظ بالماء، وأن تكون معقمة على النحو المالئم قبل أن تبدأ بملئها بماء الصنبور.


