
በአደጋ ጊዜ የሚጠጣ ውሃ ማከም 
ለመጠጥ፣ ለምግብ ማብሰያ፣ የሚጠጣ ፈሳሽ ለማዘጋጀት፣ ምግብ ለማጠብ፣ እና ጥርስ ለመቦረሽ በተጊቢው መንገድ የታከመ 
ውሃ ብቻ ይጠቀሙ።  

የታሸገ ውሃ ወይንም በተገበሪው መንገድ ለአደጋ ጊዜ ያዘጋጁት ውሃ ይጠቀሙ።

የታሸገ ውሃ ከሌለዎት ፣ ውሃውን አሙቀው ይጠቀሙበት። ጎጂ ጀርሞችን ለመግደል
ማሞቅ በቂ ነው።  
 −ውሃው የደፈረሰ ከሆነ፣ እስኪጠራ ይጠብቁት እና ከዛ በንጹ ጨርቅ፣ ወረቀት ፎጣ፣ ወይንም 
በቡና ማጣሪያ ያጣሩት።  
 −ውሀ ቢያንስ ለለሶስት ደቂቃዎች ማሞቅ።  
 −ውሃው ጊዜው ጠብቆ ይቀዝቅዝ እና ክዳን ባለው መያዣ ውስጥ ያስቀምጡት።  
 −Toውሃ ከሞቀ በኋላ የሚኖረው ተራ ጣእም ለማሻሻል፣ ወደ አንድ ሊትር ውሃ ላይ አንድ 
ቁንጥጫ ጨው ይጨምሩበት፣ ወይንም ውሃውን ከአንድ ንጹ መያዣ ወደ ሌላ ለብዙ ጊዜ 
ያገለባብጡት።  

ውሃውን ሊያሞቁት ካልቻሉ ፣ የቤተሰብ ብሊች ተጠቅመው ያክሙት። ሽፋኑ ላይ እንደተገለጸው መደበኛ፣ መአዛ
የሌላቸው የካሎሪን ብሊች ምርቶችን ብቻ ይጠቀሙ።  
ማጽጃ የተጨመረባቸው መአዛ ያላቸው፣ ከቀለም ነጻ የሆኑ፣ ወይንም ብሊቾችን አይጠቀሙ።  
 −ውሃው የደፈረሰ ከሆነ፣ እስኪጠራ ይጠብቁት እና ከዛ በንጹ ጨርቅ፣ ወረቀት ፎጣ፣ ወይንም 
በቡና ማጣሪያ ያጣሩት።  
 −ንጹ የጠብታ መሳሪያ የህክምና እቃዎችዎ ወይንም የአደጋ ጊዜ ቀረብዎ ላይ አርቀው 
ያስቀምጡ።  
 −አዲስ ፈሳሽ ካሎሪ ብሊች ወይንም መደበኛ የሙቀት መጠን ላይ የተቀመጠ ፈሳሽ ካሎሪ ብሊች 
ከአንድ ዓመት ላነሰ ጊዜ ያስቀምጡ። መያዣው ላይ የተለጠፈው ጽሑፍ 8.25% ሶድየም 
ሀይፖክሎራይት መያዙን የሚገልጽ መሆን አለበት።  
 −ውሃው ላይ ምን ያክል ብሊች መጨመር እንዳለብዎ ለመወሰን የሚቀጥለው ገጽ ላይ የቀረበው 
ሰንጠረዥ እንደመመሪያ ይጠቀሙበት፣ ለምሳሌ፣ በአንድ ጋሎን ውሃ 6 የብሊች ጠብታዎችን ይጨምሩ። ውሃው ደፈረሰ፣ 
ቀለማማ፣ ወይንም እጅግ ቀዝቃዛ ከሆነየብሊች መጠኑን እጥፍ ያድርጉት።  
 −ይቀላቅሉት እና ለ 30 ደቂቃዎች ቁጭ ያድርጉት። ውሃው ትንሽ የክሎሪን ሽታ ብቻ ሊኖረው ይገባል። እንደሱ መሆን 
ካልቻለ፣ እንደገና ይጨምሩበት እና ከ 15 ደቂቃ በኋላ ይጠቀሙበት።  
 −የክሎሪኑ ጣእም ከፍተኛ ከሆነ፣ ውሃውን ከአንዱ ንጹ መያዣ ወደሌላው ያገለባብጡት እና ከመጠቀምዎ በፊት ለጥቂት 
ሰአታት ቁጭ ያድርጉት።  

የውሃ መጠን  የሚጨመረው ፈሳሽ ብሊች መጠን † 
1 ኩዋርት/ሊትር  2 ጠብታዎች  
1 ጋሎን  6 ጠብታዎች  
2 ጋሎኖች  12 ጠብታዎች (1/8 የሻይ ማንኪያ) 
4 ጋሎኖች  1/4 የሻይማንኪያ  
8 ጋሎኖች  1/2 የሻይ ማንኪያ  

ለተጨማሪ መረጃ : 
http://www.ready.gov/water 
https://www.redcross.org/ 
http://water.epa.gov/drink/emerprep/emergencydisinfection.cfm 
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