
 
 

صالحة لالستعمال؟  الشرب ههل ميا
فيضان وقوع معلومات ألصحاب المنازل بعد 

 
: عامةمياه الشرب من مدينة أو من شبكة همياالذين يستخدمون أصحاب المنازل 

. الخاصة بكهلإلعالنات العامة بشأن سالمة إمدادات المياينبغي االستماع  •  
 

: الشربهلمياة اآلبار الخاصالذين يستخدمون أصحاب المنازل 
.آبار الفيضانات ملوثة بالبكتيريا وقد تكون ملوثة بمواد آيميائية  • 

بمديرية  الصحة بداآوتا الشمالية  • المحلية أو حدوث تلوث آيميائي، اتصل بوحدة الصحة العامةعند الشك في 
 بمادة آيميائية قوية ه المياويطبق ذلك، على سبيل المثال، في حالة تغير طعم أو رائحة. اإلرشاداتللحصول على 
 ةشرب آمنال مياهبل هيئات الصحة بأن  من ِق علمًاحاطتكإ المعبأة في زجاجات لحين هاستخدام الميا. غير معهودة

 . لالستعمالةوصالح

اتصل بوحدة . قم بتطهير واختبار اآلبار بعد انحسار مياه الفيضاناتفإذا لم يشتبه في حدوث تلوث آيميائي،  •
وإلى أن يثبت االختبار . محددةإرشادات  الصحة بداآوتا الشمالية للحصول على بمديريةلمحلية أو الصحة العامة ا

 واترآها .قم بغليها إلى أن تظهر الفقاعات بقوة لمدة ال تقل عن دقيقة واحدة الشرب صالحة لالستخدام، مياهأن 
 ة أو المعبأةغلي الممياهالستخدم لذا ا . المعبأة في هذه الحالةمياهر في استخدام الوأنت مخيَّ. حتى تبرد قبل االستخدام

 مياهالوواصل استخدام . الشرب والطبخ وصنع الثلج وغسل األطباق وتنظيف األسنانألغراض في زجاجات 
 مياهم ال، استخدباألطفال الرضعبب المخاوف الخاصة وبس. مياهمان الأ أو المعبأة حتى تظهر التجارب ةالمغلي
 مياهبأة في زجاجات إلضافتها إلى حليب الطفل أو استخدم وصفات الطفل المعبأة التي ال تتطلب إضافة المع

 . أخرى
 

.سبب المرضي يمكن أن ة الملوثمياهالشرب 

إن أعراض المرض المعتادة .  الملوثة، يجب أن تبحث عن الرعاية الطبيةمياه بعد شرب الًاإذا أصبحت مريض •
  . في المعدة وتقيؤ وإسهال وحمى وصداع وتقلصاتاير آمنة تشمل اضطراًب شرب غمياهبسبب تجرع 

والمسنين ومن لديهم ظروف صحية خاصة أو أجهزة مناعة ضعيفة هم أآثر عرضة )  الرضعوخاصًة(األطفال  •
الشعور  الرعاية الطبية في حالة تفاقم األعراض أو عدم يولذلك، فمن األهمية بمكان تلق. لحدوث مضاعفات

 .سنتحب
 

.٧٠١٫٣٢٨٫٢٣٧٢ الصحة بداآوتا الشمالية على هاتف رقم بمديريةلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
 


